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Ideale weersomstandigheden
tijdens zomerfeesten

Wuivende palmbomen in de
straten, voor het grasveld bij
"De Rotonde" een heus zand-
strand, prachtige weersomstan-
digheden, tevreden standhou-
ders, veel publiek, kortom een
ideale start van de zomer-
feesten in Vorden en dat alles in
"caribean- style", want dat was
het motto waaronder deze drie
daagse festiviteiten werden ge-
houden.
Officieel zou de braderie deze don-
derdag om 15.00 uur van start
gaan. Toen echter al ruim voor dit
tijdstip de dranghekken rondom

de "invalshoeken" waren geplaatst
en het centrum van het dorp voor
het doorgaand verkeer was afge-
sloten, was dat tegelijkertijd het
startsein voor het publiek om mas-
saal toe te stromen.
Uiteraard voor de standhouders
het teken om de kassa' s te laten
rinkelen! Onder de aanwezigen
veel toeristen die voor een paar
uurtjes de camping, de camping
lieten. Ook voor de jeugd veel ver-
tier; zweefmolen, draaimolen,
grabbeltonnen, kinderen "omgeto-
verd" tot een tijger of een leeuw.
Men vond het prachtig om ge-

schminkt door het dorp te lopen.
Voor de clowns Henkie en Sunny
was er dan ook heel wat werk aan
de winkel. Op het marktplein "to-
rende" hoog boven de kastanjebo-
men de kermisattractie "De Kick-
down". Maximaal 16 (vier aan vier)
personen in de stoeltjes zwaaiend
aan een grote klepel tot een hoog-
te van 22 meter. Wethouder Do-
rien Mulderije en haar buurvrouw
Maria Maalderink gingen samen
met een aantal tieners de lucht in.
Weer terug op " aarde" reageerde
Dorien heel enthousiast: "Te gek,
joh, ik voel me weer net een meis-

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

je van dertien/ veertien jaar. Jaze-
ker hoor, met vlinders in mijn
buik". En al zwevende hoog door
de lucht toch ook weer de politicus
in Dorien Mulderije.

"Wanneer hier straks de MFA
(Multi Functionele Accommoda-
tie, onderdeel van het plan Cen-
trumvisie Vorden, red) gebouwd
wordt zullen we er zeer zeker reke-
ning mee moeten houden, dat er
ruimte blijft om deze attractie tij-
dens de zomerfeesten te plaatsen",
zo grapte zij.

Moeder Gerda en dochter Betty
Wolters bemanden tijdens de bra-
derie de stand van het kinderte-
huis "De Speeldoos" uit Zutphen.
"Alles wat wij hier verkopen is be-
stemd voor een schommel. Een
schommel waar een gehandicapt
kind in haar invalide wagentje in
plaats kan nemen", zo sprak moe
der Gerda.

De dames bezoeken voor dit goede
doel ook braderies in onder meer
Brammen, Eerbeek, Rhienderen.
"Moet ook wel, want wij hebben
veel geld nodig om deze schom-
mel te kunnen kopen", aldus
dochter Betty Wolters.

En over goede doelen gesproken.
De kerkdeuren van de N.H. kerk
stonden ook wagenwijd openen
(bezichtiging). Bij de ingang had
de Stichting Veilingcommissie een
bord geplaatst met als tekst "de op-
brengst is bestemd voor het her-
stel van de glas-in-lood ramen van
de kerk".

11 jj C

Voorts diverse verenigingen die
met allerlei spelletjes trachtten de
clubkas te spekken, "beroeps"
standhouders en dat alles met één
doel "proberen een graantje uit de
ze braderie en vlooienmarkt ruif'
mee te pikken. De kermisexploi-
tant van het kikkerspel zag de kik-
kers tot zijn grote genoegen veel
en hoog springen. En met hem ke
ken alle standhouders regelmatig
naar boven met slechts één wens,
dat het tot laat in de avond droog
zal blijven! En droog bleef het met
als gevolg op deze donderdag-
avond een sfeervolle happening in
het dorp onder ideale weersom-
standigheden. Ergens op een ter-
ras zat een man in een stoel met
een zak met ijs tegen zijn wang.
"Toch niet vanwege de warmte",
zo informeerden wij. "Nee hoor,
het heeft niets met het weer te ma-
ken. Deze mijnheer is tegen een
hand aangelopen", zo werd ons
medegedeeld!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij het Kasteel.
Voorganger: dhr. G. Beking (Enschede).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l augustus 10.00 uur ds. LD. Horius (Didam).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij het Kasteel.
Voorganger: dhr. G. Beking (Enschede).

R.K kerk Vorden
Zondag t augustus 10.00 uur F. Hogenelst. Eucharistieviering m.m.v.
vakantiekoor.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 31 juli 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 1 augustus 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
herenkoor.

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 verzekeringsnummer 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. Wamsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
31juli-l augustus B.W AM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 2514 83.
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 urn-
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. tón 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 Taxibedrij f 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 Bomhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

dverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
QenfiïMe Vrijwillige. Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
5534
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
Dbrpscehtrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Mi-w Bewegen voor Ouderei^fMJ.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport, en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)fbrmulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
we§ 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.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 6O 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 ot 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.

• 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.

• 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
3283, b.g.g. 0651106955.

Dr. Haas
huisarts, Weppel 1
telefoon 55 1678

AFWEZIG
van 2 augustus t/m

16 augustus

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt /mZ

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 551255

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

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74
06 of info@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,
Wamsveld, tel. (0575) 52 23 26.

•Te koop: 1V2 ha hookjras. Tel.
(06) 50 62 47 86. -

• We zijn weer geopend. Nu vol-
op zonnebloemen. Elly
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, Vierakker.

• Zaterdag 7 augustus "Rets
de boer op".

• De openluchtdienst op zon-
dag 1 augustus om 10.00 uur
bij kasteel Vorden wordt recht-
streeks uitgezonden via streek-
radio Achtertioek FM en is te ho-
ren op FM 105.4 MHz (kabel
87.5 MHz).

• Zit u op sportniveau (bijna)
aan uw plafond? Laat Herba-
life u verbazen! Sneller herstel,
betere spieropbouw. 30 dagen
niet goed geld terug garantie!
Nieske 06-54326669.

• Te koop: stro van het land
€ 0,90 per baal. H.J. Pardijs,
Wildenborchseweg 7, Vorden,
tel. (0575) 55 67 00.

• Gevraagd: meisje voor
huishoudelijke hulp op de za-
terdagmorgen. Tel. (06) 126 64
175 tussen 18.00 en 19.00 uur.

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Verrassend vernieuwd
De Groenteman Vorden

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Omdat het werkt!
®HERgALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan in de
monsterboeken 'n keuze
maken uit de enorme
collectie kaartjes.

drukker i j
>v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Roeptakken met...
Champignonne mix
400 gram

199
Nieuwe oogst
Frieslanders
3 kg

149

JONAGOLD 1?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel. (0575) 55 1617
Fax (0575) 55 37 41

KWALITEITSSHOPPEN BIJ DE GROENTEMAN

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

Het is vakantie!
Vlaai van de week:

Pistachevlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 tarwe bus broden € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Grote Romeo's
lekkere koek met caramel

10 stuks € 3.35

Waldkorn brood
Donker meergranenbrood € l »5f O

ITHEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Dagmenu's
28 juli t/m 3 aug. 2OO4

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 28 juli
Knoflooksoep / holla. Biefstuk met aardappelen en groente

Donderdag 29 juli
Varkenshaassaté met bami en sla / fruitsalade met slagroom

VrUdag 3O juli
Mosterdsoep / gebakende kabeljauw met aardappelen en sla

Maandag 2 augustus
Runderbouillon met flensjes / karbonade de rotonde met aardappe-
len en groente

Dinsdag 3 augustus
Wiener schnitzel met geb. aardappelen en salade / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 10.
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

unt u ons bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Famke
"...en het regent zonnestralen."

Famke is geboren op 20 juli 2004, weegt 3240
gram en is 49 cm groot.

Erwin en Evelien Jurriëns

Hengeloseweg 9
; 7251 PA Vorden
i
J Wilt u beschuit met muisjes komen eten?
!(; Laat het ons dan even weten. Tel. (0575) 55 55 94
*

Wij zijn ontzettend blij
met deze twee erbij.
Een tweeling, zo bijzonder
Het is met recht een wonder

Op maandag 19 juli 2004 zijn onze dochters geboren

Demi
2895 gram

50 cm

Joyce
2435 gram

49 cm

Robert Mennings en Karin Groot Jebbink

Almenseweg 41 'Sophia Hoeve'
* 7251 HN Vorden

Na een wekenlange strijd,
verwelkomen wij onze kleine meid

|J Geboren op 16 juli 2004

Erik en Mauréén Vervelde
Cas*

* 't Baaken 3
7223 LS Baak

De overweldigende belangstelling en deelneming wel-
ke u ons heeft betoond na het overlijden van

Hendrikus Johannes Hartelman

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-
ven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam,
Familie Hartelman

Zutphen, juli 2004

doet je goed

Gezocht!
Collega

Wij zijn op zoek naar iemand die ons team wil
versterken. Onze voorkeur gaat uit naar iemand

die minimaal 3-4 hele dagen wil werken.

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatie inclusief pasfoto naar:

Drogisterij ten Have
t.a.v. Huub ten Have

Dorpsstraat 31
7261AVRUURLO

De laatste vlucht
door donk're lucht
gedreven door
een laatste zucht.

Van ons is heengegaan onze broer, zwager en oom

Garrrt Jan Vruggink
"Gert"

in de leeftijd van 67 jaar.

Jenny en Dick
Ab en Kitty
Minie en Andries
Jan en Riet
Hans en Gerrie
Neven en nichten

Juli 2004

Correspondentieadres:
A. Vruggink
Brinkerhof 18
7251 WR Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

Geschokt ontvingen wij het bericht van het plotseling
overlijden van

Lucia Kleine-Stapelbroek

Wij wensen Henk, Max en Kim veel sterkte met dit ver-
lies.

Spelers, leiders
Afdeling jeugd S.V. Ratti

Vorden, 19 juli 2004

Verdrietig hebben we kennis genomen van het overlij-
den van

Lucia Kleine-Stapelbroek

We verliezen in haar iemand die hartelijk met onze
school meeleefde, altijd klaar stond met raad en daad.

We wensen haar echtgenoot Henk, haar kinderen Max
en Kim en verdere familie veel sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Ouders, bestuur, leerkrachten
en leerlingen van De Kraanvogel

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 56 / 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Lekker hè, zo'n voordelige
vakantie thuis?"

Thuis vakantie vieren heeft zo z'n voordelen.
Geen vermoeiende reizen, geen gesjouw

met koffers, maar lekker relaxen, genieten
en kokkerellen. En profiteren van speciale
aanbiedingen. Mist u toch het buitenland?

Gebruik dan eens andere, exotische kruiden.

Keurslagerkoopje

3 Biefstukken

3 Kogelbiefstukken
Special

4 "

Weekaanbieding

Varkensreepjes

perstuk€

500 gram €

Weekaanbieding

Rib karbonade 4 stuks voor €

i.»
3 98

4?"
F521 Vlogman, keurslager
L^^^ Zutphenseweg 16, Vorden

•MÜBKMJ (0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Wij hebben een Talent in onze keurslagerij

Onze Renske blinkt niet alleen uit in klantvriende-
lijkheid en bediening maar zelfs ook op het Vor~
dens Zomerfeest. Met haar band Avalanche be-
haalde ze vrijdagavond de le prijs. En als klap op
de vuurpijl behaalde ze op het Vordens Songfesti-
val weer de 7e prijs als soliste met het liedje "This is
my H f e" van Shirley Bassey. 2 Keer de eerste prijs
dat is echt geweldig. Wij als team van keurslager
Vlogman feliciteren haar met dit grote succes!

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

€MA
Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2931

Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.



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

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

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 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.

Rijdt u al op de
nieuwe manier?
Er is steeds meer aandacht voor
'Het Nieuwe Rijden', een nieuwe
manier van rijden die u snel en
comfortabel naar uw plaats van
bestemming brengt, veiliger is en
bovendien vriendelijk voor het
brandstofverbruik. En dat is een
goede zaak. De Nederlandse over-
heid streeft naar vermindering van
de uitstoot van CO2 rond 2010 met
6% ten opzichte van 1990. Vergaan-
de innovaties van voertuigen en ver-
voerssystemen kunnen op lange ter-
mijn leiden tot vermindering van
CO2-uitstoot. Op korte termijn leve-
ren echter vooral gedragsaanpassin-
gen van automobilisten een vermin-
dering van CO2-uitstoot op! En daar-
voor is 'Het Nieuwe Rijden' ontwik-
keld. Bij deze manier van rijden
wordt optimaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheden van moderne
automotoren. Vergelijk uw huidige
auto eens met de auto waarin u
tien jaar geleden reed. Afgezien van
allerlei slimme gemakken waarmee
uw auto nu is uitgerust, is er het
nodige veranderd aan de motor-
techniek. Brandstofinjectie, vijfde
versnelling en meer vermogen. De
nieuwe rijder maakt slim gebruik
van deze nieuwe ontwikkelingen en
past zijn rijstijl aan door het toe-
passen van een aantal simpele tips.
De nieuwe rijder beleeft hierdoor
meer rijplezier en rijdt veiliger.
Daarnaast veroorzaken ze met hun
rijstijl minder schade aan het milieu
en besparen zij jaarlijks op brand-
stof en op onderhoud van hun auto.
Het nieuwe rijden, dat doe je zo!

Een aantal tips op een rij:
• Schakel zo vroeg mogelijk naar

een hogere versnelling. Voor
benzineauto's/LPG bij maximaal
2500 toeren, voor diesel bij
maximaal 2000 toeren

• Rij zo veel mogelijk met een
gelijkmatige snelheid en laag
toerental in een zo hoog
mogelijke versnelling

• Kijk zo ver mogelijk vooruit en
anticipeer op het overige
verkeer

• Ziet u dat u snelheid moet
minderen of stoppen voor een
stoplicht, laat dan tijdig gas los
en laat de auto in de
versnelling van dat moment
uitrollen

• Zet de motor ook af bij kortere
stops. Zoals bij eeri openstaande
brug, spoorwegovergang, in de
file, wanneer u iemand afhaalt
etc. Start u weer, doe dit dan
voorzichtig zonder gas te geven

• Controleer maandelijks de
bandenspanning

• Maak, indien mogelijk, gebruik
van in-car apparatuur zoals de
toerenteller, cruise control en
boordcomputer

De rijstijltips gelden voor alle
auto's met een brandstofinjectie-
systeem. Over het algemeen zijn
dit auto's met een katalysator.
Voor oudere auto's (met carbura-
tor) en auto's met een automaat
gelden iets andere regels. Zie voor
informatie de website:
www.hetnieuwe rijden.nl.

Werkzaamheden Hackfortse-
laan afgerond

Om de verkeersveiligheid op de
Hackfortselaan te verbeteren en
de geluidsoverlast voor de aan-
wonenden te verminderen, heeft
de gemeente aan de noordzijde
van de Hackfortselaan de binnen-
ste rij grasbetonstenen vervangen
door asfalt. De buitenste rij
grasstenen aan de zuidzijde is
verwijderd. Ter hoogte van de
inrit van de huisnummers 2 en 4
is een plateau aangebracht om
het verkeer af te remmen.
De werkzaamheden zijn tussen
23 juni en 9 juli j 1. uitgevoerd.

Spreekuren Wichers
en Mulderije vervallen

Wethouder Wichers heeft van
26 juli t/m 21 augustus vakantie.
Wethouder Mulderije is van
l augustus t/m 31 augustus om
dezelfde reden afwezig. Hun
spreekuren komen in deze
periode te vervallen.

Wat is wel/niet klein chemisch afval
Wist u dat

frituurvet in de groene afval-
container kan? Vloeibare frituur-
vetten kunnen de groene afval-
container echter vervuilen, deze
mag u ook in de oorspronkelijke
verpakking bij het restafval doen.

lege spuitbussen en blikken
geen KCA is? U kunt dit gewoon
bij het restafval doen. Als er nog
productresten in de spuitbus of
blik zitten, hangt het van het pro-
duct af of het KCA is of niet. Als
dit product op de KCA-lijst staat
(zie hieronder), bijvoorbeeld verf,
moet u het gescheiden inleveren.
Als de verfblik is uitgehard kunt u
dit ook bij het restafval doen
(kwastschoon en opgedroogd).

nagellak en nagellakremover
niet meer op de KCA-lijst voorko-
men? Nagellak en -remover zijn
uitsluitend te koop in kleine ver-
pakkingen. Door het kleine for-
maat zal de verpakking in het
restafval zelden kapot gaan. In de
verbrandingsinstallatie brandt
het vervolgens schoon op. Nagel-
lak en -remover mag u dus ge-
woon bij het restafval doen.

vlooienbanden niet als KCA
wordt beschouwd. Vlooienbanden
leveren bij verbranding in de af-
valverbrandingsinstallatie geen
probleem op. U kunt ze dus ge-
woon bij het restafval doen.

Nieuwe KCA-lijst

De nieuwe KCA-lijst is onderver-
deeld in vijf groepen, naar de ma-
nier waarop we ze thuis gebrui-
ken. Alles wat daar onder valt
moet gescheiden worden inge-

leverd. De nevenstaande produc-
ten mogen dus absoluut niet bij

het restafval worden wegge-
gooid:

Huishoudelijk:
• Batterijen
• Spaarlampen/energiezuinige lampen
• TL-buizen
• Vloeibare gootsteenontstopper
• Lampenolie
• Petroleum
• Bestrij dingsmiddelen/insecticiden

Doe-het-zelf:
• Verf, lak, beits en houtverduurza-

mingsmiddelen
• Bij het verven gebruikte producten zoals

terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder
en wasbenzine

• Kwikschakelaars (zoals 'niet digitale'
verwarmingsthermostaten)

Medicijnkastje:
• Medicijnen
• Kwikthermometers
• Injectienaalden

Hobby:
• Fotofixeer
• Foto-ontwikkelaar
• Etsvloeistoffen zo-

als salpeterzuur of
zwavelzuur

• zoutzuur

Waar kunt u terecht met uw
KCA?

• Chemokar
Klein Chemisch Afval kunt u be-
waren in de milieubox en meege-
ven met de chemokar die 4 maal
per jaar (na telefonische aanmel-
ding, zie de AfValkalender) bij u
langs komt. De eerst komende
inzameling is 14 september a.s.

• Afvalbrengpunten Vorden en
Steenderen
U kunt het KCA ook naar de afval-
brengpunten in Vorden en Steen-
deren brengen. Het afvalbreng-
punt in Vorden is iedere tweede
zaterdag van de maand geopend
en bij het brengpunt in Steende-
ren kunt u iedere vierde zaterdag
van de maand terecht. Openings-
tijden: van 13.30 tot 16.30 uur. De
eerst volgende keer dat het afVal-

brengpunt in Vorden open is, is
op 14 augustus a.s.

Heeft u nog vragen over wat nou
wel of geen KCA is, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
milieu van de gemeente of de
website www.berkelmilieu.nl
raadplegen.



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
• Margrietlaan 7, voor het plaatsen van een carport, datum ontvangst: 15 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
• Kapelweg 10, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 20 juli 2004
• Molenweg 6, voor het veranderen en vergroten van een zolderkamer, datum

ontvangst: 20 juli 2004
• Ruurloseweg 106, voor het verbouwen van een atelier tot woning, datum

ontvangst: 14 juli 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Boonk 17, voor het bouwen van een garage, vrijstelling voor: het bouwen aan

de wegzijde

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 bouwen van een voetgangersbrug (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
• Zutphenseweg 125, voor het geheel slopen van een berging

A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Wildenborchseweg 11, voor het vergroten van een waterpoel

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens

de Berend van Hackfortdag op 4 augustus van 13.00 tot 18.00 uur

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).

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n s m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen

verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het verbouwen van
een woning op het perceel Strodijk 17, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie L, no. 493 voor een overgang van agrarische- naar woondoeleinden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 7, lid 7.6 van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het vernieuwen van een schutting op het perceel aan
de Burgemeester Galleestraat 42.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 8, lid 5 van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling
te verlenen voor het bouwen van een carport, gesitueerd vóór de voorgevelrooi-
lijn op het perceel Margrietlaan 7.

De bouwplannen liggen met ingang van 29 juli t/m 25 augustus 2004 op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te
maken.

Ter i n z a g e l e g g i n g Pa ra p lu b e s t e m m i ngs p la n p r o s t i t u t i e
2 0 0 3 R E C T I F I C A T I E
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
29 juli t/m 25 augustus 2004, in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek gedurende openingstijden,
ter inzage ligt het door de gemeenteraad in de vergadering van 24 juni jl.
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. De herziening sluit directe
mogelijkheden in die plannen uit, maar biedt, mits wordt voldaan aan nadere
randvoorwaarden en via een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO, ruimte
voor maximaal één vestiging in de gehele gemeente binnen een aangewezen zone
langs de Den Elterweg. De wijziging in het ontwerp betreft het laten vervallen van
de aangewezen zones langs de Zutphenseweg en Ruurloseweg.

Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend en zij
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen, gedurende de genoemde termijn,
schriftelijk bedenkingen indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland, postbus
9090, 6800 GX Arnhem. Een ieder kan bedenkingen bij gedeputeerde staten
indienen tegen de in het plan aangebrachte wijzigingen.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s t u i t ( a r t . 13 .4 Wmb en
a r t . 3 = 19 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 30 juli t/m 27 augustus 2004 ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen
van:

• maatschap K.C. Breunissen - E.J. Vaartjes, Broekweg 9, 7234 SW Wichmond, voor:
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
melkrundveehouderij, datum aanvraag: 3 juni 2004, adres van de inrichting:
Broekweg 9, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 308

• de heer H.W. Slöetjes, Schuttestraat 8, 7251 MX Vorden, voor: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor het houden van paarden en

schapen en het stallen van caravans, datum aanvraag: l juni 2004, adres van de
inrichting: Schuttestraat 8, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr.
2118

Strekking van de ontwerp-besluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
28 augustus 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 28 augustus 2004.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 8 .23 W m )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 30 juli t/m 13 augustus 2004 ter inzage het ontwerp-besluit voor het
ambtshalve aanpassen van de milieuvergunning van:

• Fa. Martens, Zutphenseweg 9 in Vorden, adres van de inrichting: Zutphenseweg
9, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie K, nr. 3478

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
14 augustus 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 14 augustus.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t i n z a k e v o o r n e -
m e n t o t g e d e e l t e l i j k e i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 5
W m b / a r t . 3 = 30 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 30 juli t/m 13 augustus 2004 ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke
intrekking van de aan Fa. Martens op 31 augustus 1993 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor de verkoop van producten voor de schietsport
op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie K, nummer 3478, adres
inrichting Zutphenseweg 9 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning ambtshalve (gedeeltelijk) in te
trekken voor de opslag van zwart kruit.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of
mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 14 augustus 2004. Indien
u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het
einde van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . A l W m b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 30 juli t/m 27 augustus 2004 ter inzage de meldingen artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:

• PSE, Ruurloseweg 81, 7251 LC Vorden voor het oprichten van een bouwkundig
tekenbureau, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op
het perceel plaatselijk bekend Ruurloseweg 81 in Vorden.

• het Ulenhof College, locatie 't Beeckland, Het Hoge 41, 7251 XV Vorden voor het
veranderen van lesruimtes, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Nieuwstad 49 in Vorden.

• Van Papier, het Jebbink 71, 7251 BK Vorden voor het oprichten van een
intermediair in speciale enveloppen en drukwerk, volgens het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend het Jebbink 71
in Vorden

• VAMC de Graafschapsrijders, Het Hoge 25A, 7251 XT Vorden voor het oprichten
van een inrichting voor clubactiviteiten als vergaderen, recreatie, reproductie,
etc., volgens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, op
het perceel plaatselijk bekend Eikenlaan 2A in Vorden.

• de heer E. Kelada, Landsteinerweg 15, 7242 HZ Lochem voor het veranderen van
een inrichting voor horeca-activiteiten, volgens het Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Dorpsstraat 32 in Vorden.

• De heer T.H.J. Bloemenkamp, Broekweg 2, 7234 SW Wichmond voor het van
toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting, voor het opslaan van handelsgoederen en het
hobbymatig houden van dieren, op het perceel plaatselijk bekend Broekweg 2 in
Wichmond.

• Textielreiniging Siebelink, Industrieweg 3, 7251 JT Vorden voor het ver-
anderen van de indeling van een natwasserij voor bejaarden- en ver-
pleegtehuizen, volgens het Besluit textielreinigingsbedrijven milieu-
beheer, op het perceel plaatselijk bekend Industrieweg 3 in Vorden.



Avalanche wint Grote Prijs van Vorden:
Dubbelslag voor Renske Zenhorst

De Vordense groep Avalanche wist de sfeer er op het eind van de avond goed in te krijgen

Zangeres Renske Zenhorst uit
Baak sloeg afgelopen weekend
twee keer toe in Vorden. Vrij-
dagavond met haar band Ava-
lanche en zaterdagavond won
ze als Shirley Bassey overtui-
gend het Vordens Songfestival.

Het stond zaterdagavond zwart
van de mensen in het centrum van
Vorden. De tweede editie van het
Vordens Songfestival in de feest-
tent van Hotel Bakker trok enkele
duizenden bezoekers. Nadat de
winnaar van vorig jaar Arjan Klein
Geltink muzikaal de aftrap ver-
richtte, streden in totaal vijftien
deelnemers om de beker met de
grote oren. Vergeleken bij vorig
jaar lag het niveau van de optre-
dens nog weer hoger. Zelfde plaat-
selijke brandweermannen met YM-
CA van The Village People lieten
zien dat zij in een jaar tijd flink
wat bij hadden geleerd. De overige
deelnemers waren overigens alle-
maal nieuwe gezichten. Absoluut
het vermelden waard zijn de optre-
dens van de jongste en oudste deel-
nemers aan het Vordens Songfesti-
val. Voor de pauze brachten Feline
Schrok en Elian Rouwen 'Ladies
Night' van Atomic Kittens op de
planken. Pas tien jaar oud en totaal
geen last van podiumvrees. Ook
Bernard Eijkelkamp (74) met 'De
Glimlach van een Kind' van Willy
Alberti ontroerde de uit volle borst
meezingende menigte. Verder was
de Lindese meiveehouder Wim
Lenselink een opvallende verschij-

ning op het podium. Speciaal voor
deze gelegenheid had hij bij één
van zijn pony's een staart afge-
knipt om deze als vlecht te gebrui-
ken. Met 'Noar 't café' van Normaal
zette hij het samen met Kas Bend-
jen de zaal op z'n kop.

SHOW
Na de pauze was het één wervelen-
de show. Sabine Pater zette met
'Son of a Preacherman' een over-
tuigend optreden neer maar viel
net buiten de prijzen. Ook Martine
de Vries met de klassieker 'Mexico'
van de Zangeres Zonder Naam
wist als slotact van het Songfesti-
val de sfeer er goed in te krijgen.
Nummer drie werd uiteindelijk
Dianne Mombarg die met een
schitterende stem in de huid
kroop van Anouk met 'Sacrifice'.
De Vordense wereldreiziger Wou-
ter Mullink legde beslag op de
tweede plek. 's Middags bij de repe-
tities was zijn stem nog bijzonder
schor maar 's avonds kwam het al-
lemaal toch nog goed met zijn ver-
sie van 'Knocking on Heaven's
Door' van Gun's & Roses. De uitein-
delijke winnaar werd Renske Zen-
horst uit Baak. Gehuld in een schit-
terende jurk deed ze Shirly Bassey
vergeten en gaf ze haar visitekaart-
je af met 'This is my Life'. Opval-
lend is dat ze de avond daarvoor
ook al met haar band Avalanche
de Grote Prijs van Vorden won.
Een dubbele overwinning dus voor
Renske Zenhorst die speciaal voor
beide evenementen enkele dagen

eerder van vakantie was terugge-
komen. Na afloop van de prijsuit-
reiking kon de 20-jarige winnares
uit Baak het allemaal nog maar
nauwelijks bevatten. "Dit vergeet
ik echt nooit meer. Wat een gewel-
dig publiek en wat een fantastisch
feest is dit!"

AVALANCHE
Hoewel het op vrijdagavond iets
minder druk was dan op zaterdag-
avond mag ook de eerste editie van
de Grote Prijs van Vorden als zeer
geslaagd worden beschouwd. De
zeven deelnemende bands brach-
ten een zeer gevarieerd program-
ma waarbij het optreden van de
boerenrockgroep Op Drift absoluut
één van de muzikale hoogtepun-
ten was. Ook coverband Vamp TUI
Q zette een uitstekende show neer
maar het was uiteindelijk de Vor-
dense band Avalanche die er met
de eerste prijs vandoor ging. Aan-
gezien de Grote Prijs van Vorden
moet gezien worden als een aan-
moedigingsprijs viel er niets af te
dingen op het juryoordeel. Naast
zangeres Renske Zenhorst bestaat
de band Avalanche uit Wouter
Gudde (drums), Martijn Emsbroek
(gitaar) en Eelke van Ark (bas). Wie
het optreden van deze vier jonge
rockers het afgelopen weekend ge
mist heeft kan vrijdag 13 augustus
overigens terecht op het BabyBig-
genMealBal van Kas Bendjen. Als
winnaar van de Grote Prijs van Vor-
den wonnen ze namelijk een optre-
den in het voorprogramma.

Dianne Mombarg en Wouter Mullink werden respectievelijk derde en
tweede bij het Vordens Songfestival

De nieuwe zangeres Lotte van Dam van Black Cat Society is een absolute
aanwinst voor de band

De boerenrockgroep Op Drift was absoluut een van de muzikale hoogte-
punten van de Grote Prijs van Vorden

Al Shirly Bassey met 'This is my Life' won de pas 20-jarige Renske Zenhorst
uit Baak het Vordens Songfestival

Renske Zenhorst sloeg het afgelopen weekend twee keer toe. "Dit vergeet ik echt nooit meer", zegt ze
Avalanche won met de Grote Prijs van Vorden een optreden in het vóór-
programma van het BabyBiggenMealBal
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Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

www.compusystem.nl
Internet / Office PC
AMD XP 2200+, 256 ME >VD S;

TopPC (met snel MSI <•
AMD XP 2600+, ?56 MB DDR 4C
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 4C

28 7200 HDD
GB 7200 HDD

TopPC PrO (ASUS K#
AMD ATHLON 64 3000-J-, 512 MB DDR 400, 128 MB ATI Radeon 9600 SE,

8 x USB 2.0, 5.1 : ;<>und, 120 GB 8MB HDD, NEC 8x DVD Brander, FireWire

Actie:

€ 529,-

€ 579,-
€ 675,-

€ 969,-

899.-Acer Aspire 1355LC Notebook; normaal €
~y& Mb intern geheugen, 30 GB hardeschijf,

DVD/CDRW Combo, 56K modem, 10/100 netwe

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • NEC 8 Speed PVD Brander € 85,- • t ifeOn 52x32x52 CDRW € 28,-

17 inch monitoren vanaf € 99,- • 17 inch TFlmonitoren v.a. € 389,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.0O tot 17.0O uur - tel. (0575) 55 59 6O
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

DANCING / i DISCOTHEEK

Dance kelder: DANCE. TRANCE EN R&B

Bobbus opstapplaatsen BB
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eefete, De Uitrusting 21:55 *Almen, 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 * Gorsset, 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

VORDEN

Kas Bendjen, Hotel Bakker
en alle deelnemers

BERENDDAG VORDEN
4 augustus 2004

Start VW Vorden 9.30 - 11.00 uur

LANGS DE ROUTE:
Echte ridders • Riddertoneel • Middeleeuwse muziek Slagh ende Stoot

Fotowedstrijd, wie is de mooiste ridder of jonkvrouw?
Slotmanifestatie 15.00 - 17.00 uur Kasteel Vorden.

De Berenddag Vorden van 4 augustus 2004 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Camping De Goldberg
Camping De Kleine Steege

Pannenkoekenhuis de Vordense Pan
Foto Willemien

Profile Bleumink
Visser Mode

Hotel restaurant Bakker
DA Drogisterij ten Kate

Fashion Corner
Siemerink Opticien

Installatie bedrijf Fons Jansen
Heersink Haarmode
Drukkerij Weevers

Bruna Vorden
Restaurant de Rotonde

FreeWheel Vorden
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Yvonne Modespeciaalzaak voor de Jeugd
Café de Herberg

Rabobank Graafschap West
Sueters Speelgoed - Huishoud - Kadoshop

Stichting Lezen
VOV Vorden
VW Vorden

Gemeente Vorden
Gelderland Cultuurland

Allemaal: Heel erg bedankt voor Jullie bijdrage!!

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

£-'S*S*i*sJi [Pp l̂ Brinkhorst l/-ubtnrfg .TM; 7207 BG zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!

Kijk
voor

nieuws
ook



Verhalen en muziek in Theater Onder de Molen
Het variété-programma 'Verha-
len en Muziek* in het Theater-
onderdeMolen in Linde (Vor-
den) wordt woensdagavond 4
augustus om 8 uur geprolon-
geerd, met een bijzondere gast
van het theaterorkest: de Neder-
landse Oscar Peterson aan de
piano. Zo noemt men deze fa-
meuze jazz-pianist Hans Kwak-
kernaat inmiddels in het cir-
cuit.

Bovendien zal Peter van de Bre-
men het orkest verrijken met zijn
welluidende saxofoon. De zange-
res Adagio JosÈ brengt haar chans-
ons en luisterliedjes. De mooie ver-
halen, smakelijk voorgedragen
door Diny Hiddink en Peter Hoef-
nagels, zorgen voor ontroering en
vrolijkheid bij het publiek. De ou-
de cabaretliedjes krijgen begelei-
ding van het theaterorkest The
Mills Fathers, bestaande uit de fa-
meuze accordeonnist Tony
"Toots" Fraas, John Grandhouse,
bas, Peter van de Bremen en de
zanger Boris Tomas die, terug in
Nederland, graag weer optreedt in
het Theater onder de Molen met
zijn mooie acoustiek.
Het succesvolle variété-program-
ma wordt door vele toeschouwers
meermalen bezocht, vanwege de
verscheidenheid van artiesten en
van het gebodene. In dit theater is
het niet ongebruikelijk dat de be-
zoekers tevoren naar bepaalde ver-

halen van de vertellers Diny Hid-
dink en peter Hoefnagels vragen.
Inderdaad, 'Dat heb je niet in Car-
ré' is de zinspreuk van het inmid-
dels befaamde TheateronderdeMo-
len. Daarmee wordt niet alleen de
intieme en gezellige sfeer van het
theater bedoeld, maar ook de be-
trokkenheid van de tóeschouwers
bij de professionele spelers in de
robuuste architectuur en de unie
ke natuurlijke acoustiek van de
fraaie Lindesche Molen.

De goochelaar Wim Hooghiemstra
van de befaamde groep "Hands
Down" is tegelijkertijd een groot
conferencier. Vooral als hij het pu-
bliek gaat uitleggen hoe ze zelf
zo'n goocheltruc kunnen doen
reikt hij naar sublieme humor. De
kinderen noemen het "toveren".
Diny Hiddink, geliefd in en buiten
Gelderland, staat terecht bekend
als de Anny M.G. Schmidt van de
Achterhoek, en er wordt vaak gela-
chen om de door haarzelf geschre
ven hilarische verhalen, die zij op
onnavolgbare wijze voordraagt.
Een oprecht applaus klinkt. Heel
bijzonder is dat bezoekers dit va-
riété-programma meermalen be-
zoeken. Een aantal vraagt bij bin-
nenkomst naar bijzondere verha-
len uit Hiddinks grote repertoire
of naar herhaling van een truc van
de goochelaar. Peter Hoefnagels
vertelt ontroerende verhalen. Be-
zoekers die meermalen naar het

woensdagavondprogramma ko-
men, worden vaak opnieuw ver-
rast door oude cabaretliederen uit
de begin-tijd van het Nederlandse
cabaret. Of zij vragen naar bepaal-
de j azz-standards aan The Mills Fa-
thers. Het gevarieerde programma
kreeg een warm onthaal van het
publiek. "We hebben genoten!"
"Een rijk programma in een mooi
intiem theater!" "Hier kan ieder-
een van genieten." "Fantastisch
mooie muziek". Dit waren enkele
reacties die wij optekenden uit de
mond van de bezoekers van het Va-
riété-Programma in het Theateron-
derdeMolen in Linde.
"Hoe is het mogelijk; we komen
van Noord Holland en krijgen in
de Achterhoek een avond theater
voorgeschoteld, die we in het Wes-
ten niet kunnen krijgen." "Eerlijk
gezegd: het is niet duur voor het
programma dat u biedt, met zo'n
professioneel theaterorkest en zo-
veel artiesten. Nu konden we met
alle kinderen naar leuk en mooi
theater." "Ik zie het:dit is een Sha-
kespearean Theatre. Zo moesten
ze meer theaters bouwen."
Kortom, een avond met een unie-
ke combinatie van Verhalen en
muziek. Het motto van het oerge-
zellige Theater onder de Molen
blijft: Dat heb je niet in Carré! Re-
serveren aanbevolen, tel. 55 69 87.
Zie ook: www.theateronderdemo-
len.nl voor reserveren en gratis
ontvangst van de programma's.

Openluchtdienst
bij Kasteel Vorden
Aanstaande zondag l augustus
's morgens wordt er een open-
luchtdienst gehouden bij kas-
teel Vorden. Deze bijzondere
dienst zal plaatsvinden op het
fraai gelegen grasveld achter
het kasteel bij de Lodewijkslin-
de.

Op deze plek kan men bij warm
weer lekker in de schaduw zitten
en van de (eventuele) wind hebben
we hier ook geen last.

Voorganger is dhr. G. Beking uit
Enschede. Hij is voorvelen bekend,
want hij is al vaker hier geweest. Er
zullen mooie en bekende liederen
gezongen worden.

De muzikale begeleiding is in han-
den van dhr. K. van Dusseldorp die
sinds enige tijd in Vorden woont.
Het thema van de openluchtdienst
is: 'Kan het groeien?'.

Ook de kinderen zullen actief bij
de dienst worden betrokken en
voor de allerkleinsten is er kinder-
oppas aanwezig op het terrein, het
belooft dus echt een dienst te wor-
den voor een ieder van jong en
oud zich thuis zal voelen.

Er zijn stoelen aanwezig, maar als
u verzekerd wilt zijn van een zit-

plaats is het handig om een klap-
stoel mee te nemen.

Streekradio Achterhoek FM zal
de openluchtdienst rechtstreeks
uitzenden op de radio (zie adver-
tentie onder Contactjes).

Gemeenteleden van de Hervorm-
de en Gereformeerde kerk die
kerktelefoon hebben en bewoners
van 'De Wehme' krijgen een litur-
gie thuis zodat alles goed te volgen
zal zijn voor hen via Achterhoek
Fm en op deze wijze mee kunnen
doen.

Na afloop is er koffie en frisdrank
en kunnen we elkaar ontmoeten.
Natuurlijk hoopt de organisatie op
zomerse weersomstandigheden,
maar mocht het regenen, dan
wordt de dienst gehouden in de
Dorpskerk.

Voor eventueel vervoer kan gebeld
worden met Gerry Groot Roessink,
tel. 55 28 09 en er wordt voor ge
zorgd dat u opgehaald en weer
thuisgebracht wordt.

De organisatie hoopt dat u/dat jij
ook komt want het is zeker de
moeite waard om aanstaande
zondagmorgen naar deze fraaie
lokatie bij kasteel Vorden te komen.

Misdienaars bouwen paleis voor Cleopatra

Sater «B
Van 12 tot en met 16 juli zijn de
misdienaars van de parochies
in Olburgen, Steenderen, Baak,
Vierakker, Hengelo en Keijen-
borg op kamp geweest.

Samen met 9 leiders gingen de 32
kinderen naar de Kruisbergse bos-
sen in Doetinchem. Dit keer was
het thema 'Egypte'; de leiding had
zich verkleed als de hofhouding
van de mooie maar hooghartige
koningin Cleopatra. Tijdens het
openingsspel werd zij door de
poort van het paleis op een draag-
stoel binnengedragen.

Door de overstroming van de Nijl
was, zo vertelde Cleopatra, heel
het paleis een ruïne en nu moes-
ten de slaven (de misdienaars) een
nieuw paleis voor haar bouwen.
Door verschillende spelletjes kon-
den ze stenen, dakpannen, ramen
en hout verdienen om een zo
groot mogelijk paleis te bouwen.

Gedurende het kamp was er het
douanespel, een schatkistenroof
en een reflectortocht door het don-
kere bos waarbij je moest oppas-
sen voor de piramidewachters.

Er werd Levend Stratego gedaan
met kaartjes waarop de leiding als
slaaf, als danseres, als boze raadge-
ver en natuurlijk als Cleopatra
stond afgebeeld.

Tijdens een vossenjacht in de stad
Memphis (Doetinchem) vonden ze
allerlei vreemde vogels zoals een
volwassen baby, een begrafenison-
dernemer en een paaltjes wasser.
Tijdens de katechese en de mis op
het kamp werd verteld over Mozes
die het volk van God uit Egypte
moest leiden.

Het kamp werd afgesloten met
een spectaculaire hindernisbaan
met een apenbrug, waterbak en
een heuse zeephelling van 12,5
meter! Aan het einde van het
kamp bleek dat het slavendorp
met de naam Nijlpaarden het
grootste paleis kon bouwen.
En daarmee kwam weer een einde
aan een geslaagd misdienaars-
kamp. Helaas gaat de hoofdleider
pastor Zweers Hengelo verlaten,
maar we weten zeker dat er ge-
noeg mensen zijn om volgend jaar
weer een misdienaarskamp te or-
ganiseren.

AUTOBEDRIJF

1 WOLTERS & WOLTERS 1
RUURLO

Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Ford Escort Cabrio
Mitsubishi Carisma
Opel Astra
Opel Corsa
Opel Vectra
Renault Clio
Renault Megane
Seat Inca SDI
Subaru Impreza 4WD
Subaru Legacy
Subaru Vivio
Subaru Vivio Automaat
Toyota Yaris
Volkswagen Golf VR6

www.wolters-wolters.nl

rood met.
zilver met.
zwart met.
grijs met.
zilver met.
blauw met.
grijs met.
zwart
rood met.
blauw met.
groen
blauw met.
zilver met.
zwart met.

1991
1996
1998
1994
1999
2000
1996
1999
1999
1995
1998
1994
2002
1992

2.900
5.000
9.750
3.750

10.950
10.250
5.500
7.250
9.250
3.500
3.500
2.250

10.500
5.750

info@wolters-wolters.nl

Verkoop alle merken nieuw en gebruikt

Specialist in Subaru

Nieuw plan voor A&P terrein
WBC Winterswijk en Woning-
corporatie De Stiepel hebben
overeenstemming bereikt over
het gezamenlijk ontwikkelen
van het plan 'de Albershof op
het A&P terrein te Vorden.

Architektenburo Friso Woudstra
heeft opdracht gekregen om een
ontwerp te maken voor deze
locatie. De vraag naar zogeheten
levensloopbestendige huurwonin-
gen is groot. Nu de bouw van 42
appartementen aan de Pastorie

weg niet doorgaat, is De Stiepel op
zoek naar andere locaties. Zo
kwam zij in gesprek met WBC
voor mogelijkheden voor het A&P
terrein. WBC verhuurt op dit mo-
ment nog een viertal woningen in
het huidige pand.

Lever uw nieuws in
vóór maandag 9.00 uur via e-mail:

info@contact.nl
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Programma Reurlse Pompdagen
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2 augustus Voetvolleybaltoernooi
organisatie Voetbalvereniging Ruurlo

3 augustus Harmonica/Smartlappenavond
organisatie ANBO en Stichting Reurlse Pompdagen

4 augustus Braderie
organisatie Achterhookse Folkloredansers

5 augustus geen activiteiten
op Kerkplein i.v.m. Kasteeltuinconcert

6 augustus Tiroleravond
organisatie Tennisvereniging Ruurlo

aanvang 19.00 uur

aanvang 19.00 uur

aanvang 14.00 uur

aanvang 19.00 uur

7 augustus Playbackshow met dansdemonstraties aanvang 19.00 uur
organisatie Ruurlose Gymnastiek Vereniging

8 augustus Kindermiddag en de band de Daltons aanvang 14.30 uur
organisatie Sophia's Lust

OPRUIMING
Damesmerken: Basler, Gerry Weber, Rosner, Claudia Strater Sport, Esprit,

Delmod, Frankenwalder, Verpass, Mezzo, Finn Karelia, Gardeur.
Manneninerken: McGregor, Arrow, Camel, New Bondstreet, Brax,

Mobil Elastro, Trafic, Ledüb.

,., 70% KORTING
op alle artikelen van de voorjaarskollektie

TEUNISSEN
M O D E

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

onderdeel van ING Ai)

Nieuw: Regio Bank Bonus Sparen

Regio Bank introduceert Bonus Sparen. Een flexibele

spaarrekening met een zeer aantrekkelijke rente, die opgebouwd is uit

een basisrente en een bonusrente. Zolang u zorgt voor de groei van uw

spaargeld, zorgen wij ervoor dat u de bonusrente ontvangt. Lukt dit even

niet, dan ontvangt u nog steeds een basisrente. Tijdelijk is Regio Bank

Bonus Sparen nog aantrekkelijker. Want tot en met 30 september 2004

ontvangt u gegarandeerd 3,5%* rente, ongeacht de groei van uw saldo!

Kom dus snel langs om een spaarrekening te openen. Wilt u eerst meer

informatie, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

REGICTj^BANK
^7

D E B A N K I E R D I E ] E K E N T

JkJk administratie en adviesburo lAlnl II UKI
Kerkstraat 2, 7261 GG Ruurlo, 0573 - 45 14 85 homepage: www.aaschroer.nl
Spittaalstraat 54, 7201 EE Zutphen, 0575 - 51 36 69 E-mail: info@aaschroer.nl

Fa/.: "JAN" Barchemseweg 42
7261 DD Ruurlo

SCHILDERSBEDRIJF

SCHILDERWERK. (BINNEN EN BUITEN)
GLAS ZETTEN - BEHANGWERK

HOUTROTREPARATIE - WANDAFWERKING
Informeer naar:
• uw voordeel om ons uw schilderwerk te laten uitvoeren
• het opstellen van een onderhoudsplan (ook gecontroleerd meer/orenp/onj
• schilderen volgens gegarandeerd SIKKENS-garantieplan
• moderne technieken en kleuren
• wettelijke regelingen en toepassingen
• hef laten coördineren van uw werkzaamheden door één bedrijf

.: "JAN" lcve^u;e îbcia^VüerïceLy1k/r4F
Al/ moer dost/ 12,5 jouw

Telefoon: (0573) 452613 of 06-54357055
E-mail: info@jan.nl - Bezoek eens onze website: www.jan.nl

Loop tijdens de POMPDAGEN ook even binnen
bij BRUNA. Wanneer u uw kassabon, voorzien

van naam en adres inlevert, maakt u kans op een
gratis THRILLERPAKKET

bruna
www.bruna.nl

Zuivelweg 1

p o s t k a n t o o r• altijd actueel

Ruurlo • Telefoon/Fax (0573) 451263

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLfSlAG
i RUURLO

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
Koopavond na telefonische afspraak. Zat. 31 juli en 7 aug. zijn wij gesloten

Spoorstraat 28
0573 - 452 000



Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV
S 2-8 aug L

Het geld is van u. Dus moet u er
binnen een paar minuten bij kunnen.

Daarom heeft Rabobank Berkelland filialen in Lochem, Borculo en

Ruurlo. Bij ieder filiaal hebben wij pinautomaten.Op deze manier kunt u

snel over uw geld beschikken. Is dat service of niet?

Hef is tijd voor de Rabobank.

» • « * • * »• •.-••.• * •
. 4

•**' " -T >

•c '^ * •

£

Rabobank

GRATIS!
Bil AANKOOP VAN Of
BATAVUS FUTURE

Gratis Sky Radio mini radio «n Batavus stopwatch bij aankoop van de

Batavus Future

lilïïiflffilriïllhTIIW

T W E E W I E L E H - EN M A A l E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Ganrelinkkampweg Za - 7261 CH Ruuilo • Teletoon: (0573) 45 31 00 D .
mw.fBkklnldwenriiilen.nl BatBVUS, mijn fiets

TUiniERSBÊDRUF_

• ontwerpen, aanleg en onderhoud van uw tuin
• maken van vijvers en waterpartijen
• uitdunnen van windsingels
• levering van bomen, heesters, vaste planten,

tegels en klinkers, meststoffen
• levering en plaatsing van schuttingen, hekjes,

pergola's, blokhutten, fonteinen en
waterornamenten

• bestrijding van onkruid, insectenplagen
en schimmelziektes

0573 - 45 44 94

Kinderkleding

Lingerie

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 4 • 7261 AW Ruurlo • Tel. (0573) 45 30 70

Tijdens de
pompdagen voor al
uw wanne en koude
dranken, koel ze in
een koeler van

£ *yf\f\Marijnen: € «7995—

of een koelkast van

Frigidair: € 249,--

bij Altena

Installatie
zie onze folder

in de winkel

Al NA
RUURLO
Borculoseweg 9

Telefoon 0573-451364



Ruurlose
Ondernemers Vereniging
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Dierenspeciaalzaak

van Aalst
Rembrandtlaan 3, Lochem, tel. (0573) 25 10 36

Dorpsstraat 80, Ruurio, tel. (0573) 45 35 64

DEZE ZOMER
SPETTERENDE

HENGELSPORT-
AANBIEDINGEN

Tevens sportvisacte en vergunningen verkrijgbaar

Computers en internetservice

Ook tijdens de pomp-
dagen hebben wij weer

spectaculaire
aanbiedingen

Loop eens binnen.

' s Avonds
geopend

Dit/mvr. van 13.30 t/m 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Dorpsstraat 33, Ruurio. 0573-454381
Achter DA-drogisterij Ten Have

De Reurtse

pompdagen

volop

gezelligheid!

Trees' Woonkado'sf i
Woonaccessoires en Kado-artikelen

v^L

Goudsmid
Annemiek Heppe

Schuin tegenover de pomp,
op de hoek van

Kerkplein en Dorpsstraat,

vindt u de meest originele

en leuke cadeaus!

Kerkplein 2 + 2a
7261 AZ Ruurio

! Woonkado's Tel. 0573-450473
Goudsmid Tel. 0573-450118

Nu weer verkrijgbaar:
^ ^j "jgjg^

CD's

Muziek DVD's
"

TECEIÏMH B.V. ELECTI I I IC I ;

Dorpsstraat 23 - Ruurio - Tel. 0573-451414

SPANNEVOGEL

... tapijt op het Kerkplein/..
Als het moet leggen we dat, géén probleem!
Maar wij leggen liever mooie vloerbedekking
bij u thuis, in kamer, slaapkamer of keuken.

Vindt u ook niet?
Tapijt, laminaat of parket hebben wij voor u
in meerdere soorten en diverse prijsklassen.

Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurio) en overtuig uzelfl

3000 m2 gezellig wonen.
Naar De Spannevogel gaat u voor:

meubelen - slaapsystemen - tapijten - parket
laminaat - gordijnen - vitrages

zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93 - Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

tapijt,

karpetten/ uit on%e/ voorraad/,
ia£

(compleet %ele$cl met ondervloe*',

ïtripp&v,

W££KBLAD

gelezen



Arjan Mombarg tijdens
Europese skeelerkampioenschappen
op drie onderdelen aan de start!!

Sportmensen hebben het vaak
over "de vorm van de dag", of
"de benen voelen goed", "ik had
vandaag een goede moraal". Je
kunt het zo gek niet bedenken
of er wordt wel een definitie ge-
geven aan het woord "vorm".
Arjan Mombarg, veehouder van
beroep, met als hobby schaat-
sen en skeeleren, heeft er ook
zo zijn mening over. De Vorde-
naar verkeert de laatste weken
in de vorm van zijn leven. De
podiumplaatsen die Arjan vrij
recent tijdens internationale
skeelerwedstrijden in Steen-
wijk en Zwaagwesteinde af-
dwong zijn daar het beste be-
wijs van. Hij voelt zich dan ook
bere-goed.

Arjan: "Dat gevoel kan zich zom-
aar met de dag wijzigen. Ja wat is
vorm eigenlijk? Voor mij is dat,
wanneer ik tijdens een wedstrijd
kan doen wat ik ook wil. Bijvoor-

* beeld "een gat" dicht willen rijden
en zeker weten dat het ook lukt.
Een ander voorbeeld, de sprint
aantrekken voor Arjan Smit ( zes-
voudig Nederlands kampioen
skeeleren, red.) en zien dat het tot
een overwinning leidt. Eén ding
weet ik zeker, zoals ik mij nu voel,
wil ook graag heel veel wedstrij-
den rijden. Wat dat betreft vind ik
het jammer dat er deze week met
het oog op de Europese kampioen-
schappen, volgende week in Gro-
ningen, geen wedstrijden zijn. Dat

-" betekent dan "gas" terug nemen.
Om het lichaam toch in beweging
te houden en om "los" te blijven,
train ik hier in de omgeving "kort
intensief, dat wil zeggen korte
sprintjes maken e.d. zo zegt een
ontspannen Arjan Mombarg aan
de vooravond van het EK.

Het EK in eigen land wordt voor
Arjan Mombarg wellicht één van
de belangrijkste toernooien in zijn
carrière tot nu toe. Overigens
wordt het zijn vijfde Europese

»- kampioenschap. Eerder nam hij
deel aan het EK in België, Frank-
rijk, Italië en Portugal. Voeg daar
nog de deelnames aan twee wereld
kampioenschappen toe, dat is het
wel duidelijk dat hij al wel de no-
dige internationale ervaring heeft
opgedaan! Arjan: " Een EK in eigen
land geeft toch wat extra's. De Ne-
derlanders kennen het parcours
en dat heeft (hopelijk) ook zijn
voordeel.

VOLLE BAK SPRINTEN
Het is zo' n beetje te vergelijken
met het parcours in Staphorst.
Daar hebben Arjan Smit en ik de
afgelopen weken diverse keren ge-
traind. Tien, twaalf keer achter el-
kaar volle bak sprinten om elkaar
scherp te houden", zo zegt Arjan
Mombarg die inmiddels duidelijk
heeft laten zien op topniveau mee
te kunnen sprinten. "Dat klopt,
"Smitje" is gewoon de beste sprin-
ter die wij in Nederland hebben,
wat de rest betreft hoefik voor nie-
mand onder te doen". Arjan Mom-
barg is voor het aanstaande EK
door bondscoach Desly Hul (Austr-
aliër) in drie wedstrijden opge-
steld.

Zo verdedigt hij de Nederlandse
driekleur op donderdagavond 5
augustus tijdens het onderdeel af-
valkoers over 20 kilometer. Het Ne
derlandse team bestaat dan uit Ar-
jan Smit uit Nijeveen, Arjan Mom-
barg uit Vorden en Willem Hut,
Haulerwijk of Ingmar Berga uit
Hoogeveen. De wedstrijd begint
om 21.30 uur. Tijdens het onder-
deel "puntenkoers" over tien kilo-
meter wordt Nederland opnieuw
door de beide Arjannen vertegen-
woordigd. Het team wordt weder-
om aangevuld door of Willem Hut
of door Ingmar Berga. Arjan: " De
bondscoach wacht tot het laatste
moment alvorens hij een keus
maakt voor de derde man in de
ploeg. Dat is om Ingmar en Willem
scherp te houden", zo zegt Arjan
lachend.
Voor de afvalkoers over 20 kilome-
ter hebben zich 20 landen inge-
schreven. Dus komen er 60 skeele-
raars aan de start. Het parcours
heeft een lengte van 750 meter,
dat betekent dat er ca. 26 ronden
gereden moeten worden. De clou
van deze afvalkoers is dat er elke
ronde twee man ( de laatste twee)
afvallen, net zo lang tot dat er in
de finale vijf overblijven. Die gaan
dan strijden voor de Europese titel.
Arjan: "We hebben met zijn
tweeën als taak meegekregen om
Arjan Smit richting de finale te
loodsen d.w.z. één man voor hem
en één man pal achter hem. En
dan natuurlijk elkaar afwisselen.
Uiteraard wel goed opletten dat je
niet achteraan verzeild raakt met
de kans uit de koers te worden ge-
nomen. Ogen goed open houden
en kijken wat er zoal om je heen
gebeurt.

Het mooie zou zijn om zelf ook tot
de finale door te dringen, maar dat
is gezien mijn opdracht (veel en
hard werken) waarschijnlijk een te
zware opgave. De puntenkoers
over 10 kilometer (circa 14 ronden)
is zo mogelijk nog zwaarder. Er
wordt dan iedere ronde continu
volle bak gesprint. Alleen de beste
drie uit iedere ronde vallen in de
punten. Tijd om rustig aan te doen
krijg je dan ook niet. Wij hebben
hier in Nederland Arjan Smit als
onze beste sprinter, de Italianen
en Fransen zijn allemaal van het-
zelfde kaliber en dat zegt genoeg
over het niveau. Toch zie ik voor
Arjan Smit wel een podiumplaats,
maar dan moet onze ploeg zeer
scherp rijden en de juiste vorm
hebben.

MARATHON HET
HOOGTEPUNT VAN HET EK
Het absolute hoogtepunt voor de
Vordenaar is toch wel de deelna-
me aan de "Koninginnerit" onder
de skeeleraars, de marathon over
een afstand van 42 kilometer en
195 meter. Het klapstuk van het
EK. Deze wedstrijd begint zater-
dagavond 7 augustus om 17.30
uur. hi totaal nemen er 18 Neder-
landse skeeleraars deel. (Het totale
deelnemersveld bedraagt ruim
honderd man!) "Dat geeft onge-
twijfeld veel duw- en trekwerk", zo
voorspelt Arjan Mombarg op voor-
hand.

De Nederlanders zijn in drie "blok-
ken" verdeeld met als belangrijk-
ste groep Arjan Smit, Arjan Mom-
barg, Erik Hulzebosch, Ingmar Ber-
ga en Geert Plender. (Er wordt nog
één skeeleraar aan dit kwintet toe-
gevoegd, red) Arjan Mombarg: "
Onze taak is wederom om in
dienst te rijden van Arjan Smit en
hem richting finale te brengen.
Veel hangt af van het wedstrijdver-
loop. We gaan als ploeg voor de
medailles. Tijdens voorgaande
EK's heeft Arjan Smit ooit met een
vierde plaats het hoogste gescoord
voor Nederland. Ik verwacht een
boeiende race met in mijn ogen
wederom de Fransen, Italianen en
ook de Zwitsers als de grootste
kanshebbers.
Voor mij persoonlijk is het EK dan
pas geslaagd wanneer een Neder-
landen^) een medaille behaalt en
ik heb daarin een aandeel gehad.
Ik herhaal het nogmaals, willen
we het maximale resultaat beha-

len, dan is een goede samenwer-
king in de ploeg een absolute ver-
eiste", zo zegt de Vordenaar die
zich ongetwijfeld verzekerd weet
van een aantal supporters die za-
terdag 7 augustus per bus naar
Groningen vertrekken om daar de
marathon bij te wonen. Voor deze
busreis zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Voor informatie en
opgave kan men contact opnemen
met Free- wheel in Vorden. (tel.
(0575) 55 42 28). Eén van Arjan's
grootste fans is optimistisch over

Arjan Mombarg
wint opnieuw:
Dit keer de
'Ronde van Otterlo'!
Arjan Mombarg was zaterdag-
avond kwaad, blij en trots tege-
lijk. Terwijl "Vorden" massaal
in de feesttent bij hotel Bakker
naar het songfestival luisterde,
gleed Arjan Mombarg in Otter-
lo zo rond de klok van 2130
uur zegevierend over de finish
tijdens de tiende etappe van de
"Univé World on Wheels" com-
petitie. Wederom een prima
opsteker voor het aanstaande
Europees kampioenschap. Ar-
jan versloeg in de eindsprint
Willem Hut uit Haulerwijk.
Een paar uur later op de
avond, napratend over het ver-
loop van de koers, werd Arjan
nog heel even kwaad.

"Ja, ik heb gruwelijk zitten balen.
Zo'n 20 minuten voor tijd zette ik
even fel aan en zag tot mijn ver-
bazing dat alleen Willem Hut uit
Haulerwijk achter mij aan kwam.
Dus geüjk met zijn tweeën door-
getrokken. Toen begon het ge-
donder. Willem Hut had van zijn
ploegleider doorgekregen dat hij
absoluut geen kopwerk mocht
doen, aangezien ik de betere
sprinter ben. Dus moest ik het
zware werk doen, je begrijpt het
balen als een stekker. Gelukkig
zette Cedric Michaud (ploegmak-
ker van Arjan) samen met de Belg

de kansen van de Vordenaar. "Ik
heb Arjan dit seizoen diverse ke-
ren zien rijden. Ik vind hem steeds
sterker worden. Hij zal ongetwij-
feld een goed EK rijden", aldus
Harrie Lenselink, de voorzitter/ se-
cretaris/penningmeester van de
fanclub van de Vordense skeele-
raar! De man die Arjan steevast
een bloemetje stuurt wanneer hij
goed heeft gepresteerd, zoals on-
langs toen Arjan Mombarg in
Zwaagwesteinde op de eerste
plaats eindigde!

Frank Fiers de achtervolging op
ons in. De bedoeling daarbij was
dat Cedric mij zou komen hel-
pen. Dus om uit de greep van dat
tweetal te blijven moest Willem
Hut wel kopwerk gaan doen, om
in ieder geval zeker te zijn van
een tweede plaats. Zou Cedric
kunnen aanklampen dan was
Hut sowieso gezien. Zover kwam
het niet, Willem en ik bleven voor
en kon ik hem vrij gemakkelijk in
de sprint kloppen. Zijn verdiende
loon, ha.ha."

Dus maakte de kwaadheid van
Arjan toch weer plaats voor blijd-
schap. En later op de avond werd
daar de trots aan toegevoegd. Ar-
jan Mombarg was namelijk op
tijd terug in Vorden en op tijd in
de feesttent bij Bakker om daar te
luisteren naar zijn echtgenote
Dianne die tijdens het songfesti-
val met veel temperament het
nummer "Sacrafice" van Anouk
zong. Haar derde plaats vervulde
Arjan met trots, dus op deze za-
terdagavond het echtpaar Mom-
barg, wel afzonderlijk van elkaar,
maar beiden op het podium. Op
haar beurt was ook Dianne zo
trots als een pauw. Toen wij haar
feliciteerden met haar optreden,
was haar spontane reactie: "Heb
je het al gehoord, Arjan heeft van-
avond gewonnen".

Dus zal de voorzitter/secretaris/
penningmeester van de fandub_
op zondagmorgen wel twee
bloemstukken in huize Mombarg
hebben laten bezorgen!!!

LR de Graafschap gaat naar
de Regio Kampioenschappen
Tijdens de kring 4-tal competi-
tie die gehouden zijn op het ter-
rein van LR en PC de Graaf-
schap, kwamen vier 4-tallen in
aktie. Drie pony 4-tallen en een
paarden 4-tal. Zij hebben allen
goed gepresteerd. Zowel het
paarden- als M pony 4-tal van de
Graafschap hebben de competi-
tie gewonnen.

Tijdens de regiokampioenschap-
pen op zaterdag 7 augustus zullen
een aantal leden de vereniging ver-
tegenwoordigen in Dronten. Er
wordt deelgenomen aan het ver-
enigingskampioenschap en 4-tal
wedstrijd. Voor het kampioen-
schap zullen de volgende amazo-
nes rijden: Dressuur: Carlijn Slijk-
huis Martien Pijpker Marieke Eijs-

ink .Marleen Mokkink. Springen:
Kirsten Oosterhof, Susan Koop, In-
ge Regelink, Janneke Heuvelink.
Voor het 4-tal: Janneke Heuvelink,
Susan Koop, Annie Kornegoor, Ire-
ne Regelink en Martine Pijpker. Jo-
rien Heuvelink is commandant
van het 4-tal. Voor dit kampioen-
schap hebben zich drie leden gese-
lekteerd: Dressuur Martien Bruns-
horst met haar paard Traveller in
de klasse LI en voor het springen
Herman Maalderink met Milton
klasse B en Bart Hartman met
Runieke klasse L.

Tijdens de wedstrijd van rijvereni-
ging Gorssel-Zutphen behaalde
Annie Kornegoor met haar paard
Kristel een derde prijs in de klasse
M2 met 163.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

of Dnikkerij Weevers 551010
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact

bij een ia/nee sticker ontvangt u Contact wel.
de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.
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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

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

CERTIFICAATHOUDER

VP
Gil

ISO 9001

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

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

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311
E-mail: i nfo(5)weeve rs.net
Internet: www.weevers.net

! Weevers

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerinfc
Tel. (0575) 46 15 34

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

B t dèBos

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Weten wat je koopt dat kan bij

DARTEL
TRAMPOLINES

Grote showtuin, enorm assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur

vr. 10.00-20.30 uur
za. 10.00-16.00 uur

(sept-mrt op afspr. 0314 39 16 87)
Broekstraat 22, Zelhem

v.o.f.
sch oo r ste e n v e e g be d r i jf_

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

• ook op zaterdag •

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 1899°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 8697 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

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

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

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

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

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

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

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

Kijk

voor

nieuws

ook

op:



Tijdens zomerfeesten:

Jeroen Tijssen dartkampioen
Reurlse Pompdagen

Op de laatste dag van de zomer-
feesten (zaterdag) werden in
"De Herberg" dartwedstrijden
gehouden met als inzet het
open kampioenschap van Vor-
den. Luid toegejuicht door een
grote schare fans, versloeg Vor-
denaar Jeroen Tijssen in de fina-
le Sander Schepers uit Ruurlo.
Ook op deze slotdag had de or-
ganisatie alles mee, heerlijk
weer en veel mensen op de
been. Vooral s' avonds toen in
de feesttent bij Hotel Bakker
het Vordens songfestival werd
gehouden, was er bijna geen
doorkomen aan.

Behalve kermis was er zaterdag-
middag een speciale braderie voor
kinderen. Nu stond de Dorpsstraat
vol met kramen. Vaders en moe-

ders stonden hun kroost bij met
het uitpakken en uitstallen van de
artikelen. De afgelopen weken is
blijkbaar al het overbodige speel-
goed, boeken, platen en andere sn-
uisterijen van zolder gehaald en in
de verkoop gedaan. Bij het opma-
ken van de balans of anders ge-
zegd tijdens "het centen tellen"
bleken er kinderen te zijn die voor
meer dan 100 euro op deze brade-
rie hadden verkocht. Met nog een
paar weken vakantie voor de dag
toch een leuk zakcentie! Zo is ook
deze kinderbraderie een niet meer
weg te denken onderdeel van de
zomerfeesten geworden.

Verder gaf de Salsa dansschool
Mandali diverse demonstraties en
workshops salsa dansen. Voor het
publiek volop gelegenheid om

mee te doen. Ook waren er deze
middag optredens van Edson Go-
mes, de Braziliaanse percussionist.
Hij kreeg het publiek zover dat er
enthousiast werd mee getrom-
meld. Mensen die in mode zijn
geïnteresseerd kwamen volop aan
hun trekken tijdens een mode-
show die werd georganiseerd door
"Jim Heersink Haarmode", waarbij
zijn team onder leiding van be-
drijfsleider Hendy Koele een tren-
dy haarlijn introduceerde. Voorts
gaven professionele modellen een
perfecte modeshow. De aankle-
ding van de heren werd verzorgd
door Levi's Nederland. Visser Mode
uit Vorden zorgde voor de aankle-
ding van de dames en Yvonne's
Kledingboetiek, eveneens uit Vor-
den, zorgde ervoor dat de kids
leuk waren aangekleed.

olitie varia GROEP VORDEN

Zaterdag 17 juli
Er werd een alcoholcontrole ge
houden. Een 7-tal bestuurders heb-
ben geblazen, geen van hen had te
veel gedronken.

Maandag 19 juli
Aan het Weppel werd een inbraak
in een woning gepleegd. Men ver-
schafte zich toegang tot de woning
door via de erker in de dakgoot te
klimmen en vervolgens een raam
te forceren. Er werden diverse sie
raden ontvreemd.

Dinsdag 20 juli
Op de Wildenborchseweg werd
een snelheidscontrole gehouden
middels laser. Er was weinig ver-
keer en er werd geen snelheids-
overtreding waargenomen.

Tevens werd er middels laser ge
controleerd op de Ruurloseweg. Er
waren 3 bestuurders die te hard re
den. Zij kregen een bekeuring. De
hoogst gemeten snelheid was 105
km/h waar 80 km/h is toegestaan.

Donderdag 22 juli
Op de Ruurloseweg tussen Kranen-
burg en Medler vond een eenzijdig
ongeval plaats. Een bestuurder van
een personenauto is vermoedelijk
door een jetlag in slaapgevallen en
in ongeveer 24 meter door de
berm gereden en is tegen een
boom tot stilstand gekomen.
Slachtoffer kon zelf de auto verla-
ten en werd met diverse verwon-
dingen overgebracht naar het zie
kenhuis in Deventer. Auto werd
zwaar beschadigd afgesleept.

Aan de Stationsweg raakte een
auto beschadigd. De veroorzaker is
onbekend gebleven.

Vrijdag 23 juli
Tijdens een alcoholcontrole werd
er een bestuurder staande gehou-
den die mogelijk teveel had ge
dronken. Op het bureau blies de
bestuurder 240 ug/1 waar 235 ug/1
is toegestaan. De bestuurder kreeg
een rijverbod uitgereikt en er
wordt proces-verbaal opgemaakt.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van l juli
GEVONDEN:
sleutel, hanger van Knorretje; sleu-
tel, hanger van een hondje; buggy,
blauw; verrekijker, zwart; sleutels,
2 stuks aan een zwart koord; bril,
dikke glazen, meeverende pootjes;
sleutel, van een auto mogelijk Ford.

VERLOREN:
portemonnee, zwart met inhoud.

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.

PC de Graafschap
Zaterdag 24 juli jl. was er een
ponyconcours in Warnsveld, daar
behaalde de volgende leden een
prijs.

DRESSUUR
Nadja Droppen met Evita 2 maal
een Ie prijs in de klasse B met 162
punten. Lisette Bijenhof met Simp-
ly the Best een Ie en 2e prijs in de
klasse B met 165 en 168 punten.
Marit Kouwenhoven met Sara een
Ie en 2e prijs in de klasse LI met
171 en 166 punten. Sebastiaan
Hamer met Yvonne een Ie prijs in
de klasse LI met 165 punten. Iris
Berenpas met Jasmine een Ie prijs
in de klasse LI met 154 punten.
Bart Hartman met Sirik een Ie
prijs in de klasse Ml met 183 pun-
ten. Hester Slegt met Easter Boy
een Ie prijs in de klasse M2 met
173 punten.

SPRINGEN
Martine Bijenhof met Taran een 3e
prijs in de klasse B. Marieke Rou-
wenhorst met Hyazinthe een Ie
prijs in de klasse L. Bart Hartman
met Sirik een Ie prijs in de klasse
M. Bart Hartman met Vivald een
Ie prijs in de klasse Z.

P.V. Vorden
De uitslagen van de wedvlucht
vanaf Nijvel over een afstand van
circa 220 kilometer is als volgt:
Comb.A&AWinkels l, 10,11,12,20
HA Eykelkamp 2, 3, 5, 6,18,19
C. Bruinsma 4, 7,16,17
HJ. StokkinkS, 9,15
M.M. Tiemessen 13,14

Volgende week is het zover, dan
beginnen de Reurlse Pompda-
gen 2004 op en om het Kerk-
plein. Hieronder laten we het
totale programma volgen, van
de eerste activiteit op maandag
2 tot en met de laatste activiteit
op zondag 8 augustus.

Maandagavond 2 augustus:
Voetvolleybaltoernooi, organisatie
Voetbalvereniging Ruurlo. Hier-
voor zal het Kerkplein worden om-
getoverd tot één grote zandbak
waarin zich de spannende, specta-
culaire wedstrijden zullen afspe-
len. Het toernooi zal ongetwijfeld,
evenals vorig jaar, veel belangstel-
ling trekken.

Dinsdagavond 3 augustus:
Smartlappenavond, organisatie
AMBO en Stichting Reurlse Pomp-
dagen. Een avond die zal worden
gevuld met nostalgische muziek,
smartlappen en meezingers. De
avond wordt opgeluisterd door het
Smartlappenkoor uit Eibergen
(dertig man sterk), de Harmonica
Club Ruurlo, bestaande uit tien
harmonicaspelers en een drum-
mer/gitarist/zanger. In de pauzes
van de avond en na tien uur tre-
den De Sleppers op.

Woensdagmiddag en woensdag-
avond 4 augustus:
Braderie, organisatie Achter-
hookse Folkloredansers. De organi-
satoren halen dit jaar 25 verschil-
lende oude ambachten naar Ruur-
lo. In diverse kraampjes kan wor-
den gesmuld van hartige hapjes,
op de gezellige terrasjes worden
genoten van een koele dronk. Van
restaurant 'Avenarius' tot het Julia-
naplein staat de Dorpsstraat vol
met marktkramen. Op het podi-
um op het Kerkplein zullen conti-
nu optredens verzorgd worden
door muziek- en dansgroepen. Uit
Stiermarken (Oostenrijk) komt het
muziektrio 'Alpen Yetis' met gezel-
lige volksmuziek op de Steirische
harmonica, en uit Roemenië komt
het 'Cnsable Folclorique Silvania'.
Op de parkeerplaats van restau-

rant-partycentrum 'De Luifel'
wordt een oldtimershow gehou-
den, met oude tractoren, motoren
en auto's. De muziekvereniging
'Sophia's Lust' is te beluisteren bij
café 'De Tapperij'.

Donderdag 5 augustus:
Zijn er geen activiteiten op het
Kerkplein in verband met het Gro-
te Kasteeltuinconcert.

Vrijdagavond 6 augustus:
Tiroleravond, organisatie Tennis-
vereniging Ruurlo. Een mega-
openluchtconcert van 'Die Yetis',
een Oostenrijks trio uit het Schir-
ningtal. Ondanks hun jeugd zijn
de leden van het trio muzikaal
zeer ervaren en weten op hun ei-
gen, ludieke manier gebruik te
maken van de vele instrumenten
die ze bespelen, ze weten de toe-
schouwers op z'n Oostenrijks te
vermaken. Of het nu een gaudi,
polka, rock 'n roll, evergreen of de
actuele top betreft, ze spelen het
allemaal. De happening vindt
plaats in de muziektent op het
Kerkplein.

Zaterdagavond 7 augustus:
Playbackshow met dansdemon-
straties, organisatie Ruurlose
Gymnastiek Vereniging. Evenals
voorgaande keren heeft de RGV
een playbackshow op het pro-
gramma gezet, waaraan vijftien
personen en groepen kunnen deel-
nemen. De show gaat over drie
ronden, waarna een deskundige
jury de winnaars bekend zal ma-
ken. Er zijn drie prijzen te winnen,
waaronder een wisselbeker als eer-
ste prifs.Naast de playbackshow
zullen er optredens zijn van Ellen
Buitink met diverse dansgroepen.
De Ruurlose muziekgroep Capod-
astro zal live optreden.

Zondag 8 augustus:
Kindermiddag en de band de Dal-
tons, organisatie Sophia's Lust. Het
programma start 's middags met
een heus kinderfeest met als*the
ma 'Piraten'. Natuurlijk gaat er ge-
zongen en gedanst worden op pi-
ratenmuziek, de kinderen kunnen
worden geschminkt en krijgen
iets te drinken en piratenkoekjes.

Verder is er een groot luchtkussen
en worden er diverse kinderspelle
tjes gedaan. Het zou erg leuk zijn
wanneer de kinderen als piraat
verkleed komen. De meest origine
Ie creaties worden beloond met
een prijs! Na het kinderfeest
draait de muziek gewoon door tot
het eind van de middag, het blijft
gewoon gezellig op het plein.

Na een korte pauze gaan dan 's
avonds 'De Daltons' spelen. Hun
optreden eindigt tegen midder-
nacht; de toegang is gratis.

Bezwaar afschaffing
ziekenvervoer
Veel mensen met een lichame-
lijke en/of een verstandelijke

• beperking, chronisch zieken en
ouderen hebben in de afgelo-
pen weken een brief van hun
zorgverzekeraar ontvangen dat
ze geen gebruik meer kunnen
maken van de vergoeding voor
zittend ziekenvervoer.

Voor veel mensen betekent dit een
enorme extra kostenpost. Het is mo-
gelijk om bezwaar te maken tegen
het besluit, maar hoe doet u dat?

De sociaal-juridisch dienstverle
ners en consulenten van MEE Oost-
Gelderland kunnen hierbij hel-
pen. De sociaal-juridisch dienstver-
leners en consulenten van MEE kij-
ken samen met de gedupeerden
van dit kabinetbesluit wat de mo-
gelijkheden van bezwaar zijn. Mis-
schien is het dan toch nog moge

lijk om voor een vergoeding in
aanmerking te komen. Ook met
andere vragen kunnen mensen
met een beperking terecht bij de
sociaal-juridisch medewerkers of
consulenten van MEE Oost-Gelder-
land.

Bijvoorbeeld vragen over de leer-
linggebonden financiering (het
rugzakje), het aanvragen van indi-
caties voor ondersteuning, Wet
Voorziening Gehandicapten, huur-
subsidie, etc.

Mensen die vragen hebben over
het zittend ziekenvervoer of over
andere zaken met betrekking tot
hun beperking, kunnen op werk-
dagen van 8.30-18.00 uur contact
openemen met Mee Oost-Gelder-
land, we zijn te bereiken via de e
mail: info@meeog.nl of telefoon
(0314) 34 42 24.



Zomerdrankjes:
gezellig en
verfrissend

Augustus is dé zomermaand bij uitstek:
hittegolven, zon, warmte. Een beetje

verkoeling en verfrissing zoeken we dan
niet alleen aan het water, of er zelfs in,

. maar ook achter een heerlijke frisse
ijscoupe of met een glas water, maar

ook in de heerlijkste drankjes. De
website www.zomerdrankies. nl heeft

de 37 meest favoriete op een rijtje
gezet. Gezellig, verfrissend en ook nog

eens heel erg lekker...

PAGINA

www. lekkerweg. nl
INTERNATIONAAL VUURWERK-
FESTIVAL SCHEVENINGEN
7 7 t/m 14 augustus: Tien fabrikanten uit
verschillende landen strijden met hun
mooiste en spectaculairste vuurwerk.
www.denhaaq.com

SKÜTSJESILEN FRIESLAND
24 juli - 6 augustus: Traditionele race
Vjssen originele beurtschepen. Op tien
plaatsen in Friesland zijn elf Skütsje-
wedstrijden waaraan veertien Skütsjes
meedoen, www.skutsjesilen.nl

VAREND CORSO WESTLAND
31 juli - 1 augustus: Zo'n zestig boten,
waarvan dertig tot corsoboten omgeto-
verde, platte Westlandse veilingschui-
ten, varen door het Westland en Delft.
www.varendcorsowestland.nl

BOEKENMARKT DEVENTER
7 augustus: De grootste boekenmarkt
van Europa met zes kilometer boeken-
kramen (850 stuks) met vele duizenden
boeken.
evenementen.deventer@home.nl

BLOEMENCORSO RIJNSBURG
14 augustus: Vertrek vanaf
Bloemenveiling Flora Holland in
Rijnsburg naar Leiden, Katwijk en
Noordwijk. 's Avonds (en zondags) staan
de wagens op de Noordwijkse
boulevard, www.rijnsburgcorso.nl

GRACHTENFESTIVAL AMSTERDAM
18 - 22 augustus: In vijf dagen ruim
zeventig concerten, ook met jong talent.
Hoogtepunt is het Prinsengrachtconcert
op 21 augustus. Er is ook een Kinder-
grachtenfestival.
www.qrachtenfestival.nl

HA-SCHI-BA DEN HAAG
22 augustus: Multicultureel festival in de
Haagse Schilderswijk met kinder-, kunst-
en vrijmarkt, met een pleintjesvoetbal-
toernooi en veel muziek.
www.doenevents.nl

VISSERIJ DAGEN HARLINGEN
25 t/m 28 augustus: Groots spektakel
met uitgebreide vliegshow, een stand-
werkersconcours, viswedstrijden en een
spectaculaire lange afstand zeilrace.
www.visseriidaqenharlinqen.nl

ledere maand staat op deze pagina het Genieten centraal. Genieten van alles wat

de horeca ons te bieden heeft. Genieten we niet allemaal van tijd tot tijd? De
één wat vaker dan de ander, maar iedereen weet wat het is. Toch hebben we

daar allemaal een ander gevoel bij, een ander genot. Dat lees je allemaal op deze
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De zwoele barbecue
Niets is zo gezellig als samen de maaltijd gebruiken en er een lekker glas bij drinken. Heel erg lang geleden aten we
alles rauw, zowel het vlees als de groenten. Nadat het vuur was ontdekt begonnen we te barbecuen. In de zomer-
periode willen we dat nogal eens in de achtertuin doen, maar het kan ook elders. In restaurants, bij hotels, of tijdens
speciale barbecue-evenementen. Stook een vuurtje warm, rooster wat lekkernijen, glas in de hand en omringd door

familie, vrienden, buren of collega's en je hebt weinig nog
te wensen. Bij een restaurant of hotel heb je geen last van
walmende en stinkende barbecues, maar worden op mooie
vuurtjes de heerlijkste gerechten bereid. Een zwoele
zomeravond is uitermate geschikt om eens lekker wat
hamburgers, kipsatés of worstjes te roosteren op de
kooltjes. Er gaat niks boven een barbecue met kolen.
Tegenwoordig kun je ook op andere manieren je producten
roosteren, maar dat is lang niet zo spectaculair of smakelijk.
Want bij de barbecue hoort natuurlijk dat aroma van dicht-

geschroeid vlees! Een
makkelijk idee is om je
tuinfeest eens te laten
cateren door een erkende
partycateraar. Zij verzorgen
dan je complete zomerse
barbecue, zonder dat je zelf
de hele tijd in de rook staat
te kokkerellen. Je kunt bij
steeds meer restaurants ook
in de winter aan tafel
barbecuen. Kijk eens op
www.barbecue-dba.com
voor nog meer tips...

Watersport,
zomergenot
In de zomer zijn er talloze wateracti-
viteiten om verkoeling bij te vinden.
Natuurlijk kun je naar het zwembad
gaan om een paar baantjes te trekken;
goed voor de lijn. Maar eentje waar je
misschien niet zo snel aan denkt is
waterskiën. Deze sportieve bezigheid
kun je op veel plekken in Nederland
actief beoefenen. Laat je maar voort-
trekken achter een boot of aan een
kabelbaan. Even oefenen en je kunt zo
het water op. Waterskiën met ski's of
een wakeboard (soort snowboard voor
geweldige trucs en stunts) is vooral erg
leuk met een vriendengroep of als
bedrijfsuitje. Waterpret gegarandeerd.
Aan de waterkant is het prima uit te
houden met een goed glas of iets
lekkers te eten. Je kunt een goed
gevulde picknickmand van het
restaurant of de cateraar meenemen.
Zo wordt de verkoeling van het water
een aangenaam en smakelijk verblijf.
Je vindt aan een plas, of langs een
rivier vaak heel gezellige restaurants.
Heerlijk dineren of lunchen heeft iets
heel romantisch als je dit doet op een
mooi terras aan het water. Relaxen,
heerlijk eten, volop genieten. Zeilend,
varend, verkoelend, zonnig, warm,
actief en ontspannend. Wat wil een
mens nog meer in de zomer-
maanden...?
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Chinees proefkonijn
Als levensgenieter ontwikkel ik me graag. Niet dat
ik van plan ben de 3de Nederlander in de ruimte te
worden. Nee, mijn bijdrage beperkt zich tot de ont-
wikkeling van mijn eigen genot en dat van
anderen. Zo zat ik laatst in het proefpanel voor
nieuwe gerechten van Chinees-Indische
restaurants. De Nederlander eet het liefst bij de
Chinees vertelde een onderzoek vorig jaar, dus
mocht ik nu mijn mening geven wat ik als
Nederlander nou het lekkerste vond.
De populairste restaurants van het land toveren al
jaren de overbekende babi pangang, nasi goreng
en bami op tafel. Beetje sambal erbij en we voelen
ons heel erg exotisch. Ondanks dit enorme succes
willen de restauranthouders hun gasten ook wel
eens wat nieuws voorschotelen. Tijdens deze
proeverij passeerden twaalf verschillende voorge-
rechten de revue. Allemaal culinaire hoogstandjes
die recht doen aan de Chinese eetcultuur. Van
kruidig gemarineerde garnaal tot Chinese
kipsalade of gegrilde everzwijn. Het zag er
allemaal geweldig uit, het rook voortreffelijk en het
smaakte ook nog allemaal erg lekker. Alle
gerechten kregen van mij dan ook een goede
beoordeling. Ik ben erg blij dat de Chinese
restaurants met hun tijd meegaan en het genot
uitbreiden met nieuwe gerechten.
Nu ben ik benieuwd welke van deze nieuwe
lekkernijen ik op de menukaart ga terugzien.
Hiervoor moeten we nog even geduld hebben,
want de nieuwe menukaart wordt met
Chinees nieuwjaar 2005 gelanceerd.
Eén ding weet ik in ieder geval zeker,
ook in de toekomst kunnen we.
in de Chinese restaurants
blijven genieten...
Guido Genoit (levensgenieter)

Werken in de

HORECA
Voor velen is dit de vakantieperiode. Kijk eens om je
heen hoe vaak je dan met horeca in aanraking komt.
Bijvoorbeeld: een dagje naar het strand. We halen ver-
frissende drankjes bij een strandtent, of nemen wat
blikjes mee van de snackbar. Aan het eind van de
middag hebben we echt geen zin meer om te koken
en blijven op het strand om in een strandpaviljoen een
dagmenu te eten bij de ondergaande zon. Of we rijden
op de terugweg langs een pizzeria om een pizza te
halen. Ander voorbeeld: op vakantie. Onderweg naar
onze bestemming strekken we de benen en drinken
koffie bij een wegrestaurant. We overnachten in een
hotelletje omdat het zonnige zuiden niet in één dag te
rijden is. Op de camping is misschien wel een
restaurant of bar aanwezig.

In al die gelegenheden werken mensen om het ons
naar de zin te maken. Heb je er zelf wel eens aan
gedacht: aan een baan in de horeca? Als je graag met
mensen omgaat en/ of met je handen wilt werken, is
de horeca bij uitstek een prima plek om te werken.
Want de horeca heeft zoveel verschillende kanten: van
eenvoudig tot super-de-luxe. Lekker je handen uit de
mouwen steken voor of achter de schermen, op alle
niveaus. En denk eens aan de vele parttimefuncties.
Veel mensen kunnen een (deeltijd)baan in de horeca
prima combineren met de verzorging van hun
kinderen, door de flexibele werktijden of andere
werktijden dan de partner. Er is één eigenschap die
iedereen die in de horeca werkt moet hebben: je moet
het mensen naar de zin willen maken. Of dat nu met
goede service is of met een heerlijke maaltijd.

In september beginnen de opleidingen weer door heel
Nederland. Informeer eens bij jou in de buurt naar de
mogelijkheden of kijk op www.horeca.nl



Lang leefde de koningin, Ruesink Open tennistoernooi
geheel volgeboekt

Op bijna 19-jarige leeftijd is na
een lang en vruchtbaar leven in

- Dierenpark Emmen koningin
Atta overleden. Samen met
haar volk bladsnijdersmieren
verbleef zij sinds mei 1995 in
AmeriCasa, de Zuid-Amerikaan-
se tropische kas van het park.
Samen met haar sterft haar
volk, want bij deze mieren be-
staat geen troonopvolging.

In het najaar van 1985 was Hare
Majesteit met haar toen nog be-
scheiden volkje uit het Midden-
Amerikaanse Panama in Emmen
aangekomen.

De hele kolonie paste toen met
schimmeltuin en al in een flinke
jampot. Die schimmeltuin is ei-
genlijk het bijzondere van blad-
snijdersmieren. Ze danken hun
naam aan het feit dat ze blaadjes
afknippen die ze vervolgens naar

het nest brengen. De mieren eten
de blaadjes niet op, maar laten ze
verteren door een speciaal soort
schimmel. Die schimmel vormt
een soort knolletjes, zeg maar mie-
renchampignons, en dat is het
voedsel van het mierenvolk.

Eenmaal overgezet in een veel rui-
mer verblijf zette de kolonie het
op een groeien. Een beetje blad-
snijdersmierenkoningin kan zo'n
2000 eieren per dag leggen. De Em-
mer vorstin vormde op die regel
geen uitzondering. Spoedig was
het dorpje uitgegroeid tot een
bloeiende mierenstad.

Vanaf april 1986 konden ook de
dierenparkbezoekers het nijvere
volk bewonderen in het Biochron.
Daar mochten de mieren het pu-
bliek laten zien dat niet alleen
mensen, maar ook dieren aan ak-
kerbouw doen.

In 1995 verhuisde het hele volk
naar AmeriCasa, de tropische hal
met flora en fauna uit Zuid-Ameri-
ka. Hoewel een mierenkoningin
doorgaans een teruggetrokken be-
staan leidt, was koningin Atta in
1999 tijdens ÈÈn van haar zeldza-
me uitjes te bewonderen in de do-
cusoap "De mensen van de Dieren-
tuin". Ze maakte toen een wande
ling door het buizenstelsel dat bei-
de onderdelen van het mierenver-
blijf met elkaar verbindt.

"Onze" Emmer koningin is bijna
19 jaar oud geworden. Dit is zeker
voor het bladsnijdersmierenge
slacht Atta een uitzonderlijk hoge
leeftijd, aangezien een jaar of 12 J
14 gebruikelijk is en ook uit de
boeken geen hogere leeftijd dan
15 jaar en 3 maanden bekend is.
Misschien heeft ze dus zelfs wel
recht op vermelding in het Guin-
ness Book of World Records.

Echt geweldig is de zomer tot
nu toe nog niet geweest. Om
toch nog een beetje het zomer-
seizoengevoel te krijgen zijn in
de ontvangsthal van Drukkerij
Weevers een aantal kleurrijke
doeken opgehangen.

Kunstwerken van de Arnhemse
grafisch ontwerper/schilderes Do-
rota Roszkowska. Deze werken van
de van oorsprong Poolse kunstena-
res bestaan uit vier handbeschil-
derde zijden doeken, gespannen
op panelen van hout. Een methode
die een zeer verrassend effect
geeft. De bevestiging aan de pane
len, met nagenoeg transparante

spanners, heeft als effect dat de
doeken lijken te zweven voor de
panelen. Dit geeft haar werk een
ruimtelijk karakter en de doeken
bewegen mee met een vleugje
wind. Hierdoor komen de eigen-
schappen van zijde sterker tot hun
recht. Zijde licht, zijde zacht, zijde
sterk. De gekozen titels 'In de
wereld van magische vlinders' en
'Bijzondere ontmoetingen' geven,
hoe fraai ook, slechts een kleine in-
druk van de veelzijdigheid in het
werken met zijde. Want er zijn
nog vele andere toepassingen
waarin de kunstenares haar idee
en kan verwerken zoals stropdas-
sen, shawls en lampen. Het werk is

nog te bewonderen tot eind sep-
tember.

Dorota Roszkowska is afgestu-
deerd op de Hogeschool voor de
Kunsten in Arnhem, afdeling gra-
fisch ontwerpen. Ze is sinds 1997
werkzaam als zelfstandig onderne
mer, grafisch ontwerper en kun-
stenaar. Kleur, beeld en typografie
vertaalt ze onder andere in affi-
ches, boeken, huisstijlen tijdschrif-
ten en vrij werk op zijde. Wilt u
meer informatie of bent u geïnte
resseerd in handbeschilderde zij-
dewerken in opdracht, neemt u
dan contact met haar op.
info.dorota@xs4all.nl

Het toernooi in Ruurlo wordt
gespeeld in de week van maan-
dag 2 t/m zondag 8 augustus. De
belangstelling voor de ten-
nistoernooien in de regio is
ronduit goed te noemen. Het
toernooi in Ruurlo is geheel vol-
geboekt.

Met 26 deelnemers in zowel de hè
ren enkel 3 als 4 heeft de organisa-
tie niets te klagen.

hi de dames enkel 3 maken o.a. Ja-
nine Langela en Nadia Elsman
hun opwachting.

Ook de andere rubrieken hebben
over belangstelling niet te klagen.

In deze week zullen ruim 200 wed-
strijden gespeeld worden op onze
6 met verlichting uitgeruste gra-
velbanen.

Het deelnemersveld is zeer sterk te
noemen, er zijn veel regionale top-
pers aanwezig. Ook spelers uit het
buitenland zullen hun opwach-
ting maken.

Er zal in zowel de categorieën 3,4,
5 en 7 enkelspelen om de hoogste
plaatsen en OGTC-punten worden
gestreden.

Daarnaast worden in bijna alle
onderdelen damesdubbel-, heren-
dubbel- en gemengddubbelspel ge
speeld.

De goede en gezellige naam die
"week 32 toernooi Ruurlo" in de
afgelopen 18 jaar heeft opge
bouwd zal ook dit jaar weer garant
staan voor goed tennis en een flin-
ke dosis gezelligheid.

De gezelligheid zal op de finale
dag, zondag 8 augustus, nog een
stuk verhoogd worden door de
komst van het Red Buil Promotie
team.

De dames van dit team voorzien
de deelnemers aan de finales van
de nodige energiedrankjes.

De speeltijden zijn: Maandag 2
aug. t/m vrijdag 6 aug. van 's mid-
dags tot 's avonds laat. Zaterdag 7
aug. overdag en zondag 8 au-
gustus worden vanaf 's morgens
de finalewedstrijden gespeeld,
waarna eind van de middag de
prijsuitreiking plaats zal vinden.
Uiteraard is iedereen welkom om
tijdens het toernooi het sfeervol
aangeklede tennispark te bezoe
ken- om te genieten van toptennis
uit de regio

Kruidentuin 't Zunnehöfken:

Huttentut demonstratie,
theeschenkerij en kruidenazijn
De werkgroep van 't Zunnehöf-
ken zal, voor de vijftiende keer
tijdens de Zei hem se Zomer-
feesten, haar bezoekers op za-
terdag 7 augustus verwelkomen
in de kruidentuin aan de Pier-
sonstraat nabij de Rabobank.

Vanaf de Braderie is de kruiden-
tuin via een korte wandeling (rich-
ting Hummelo) bereikbaar, 's Mid-
dags is er een demonstratie: Be-
zems maken van Huttentut.

Wat is Huttentut en wat kun je er-
mee! De zachte bezems gemaakt
van Huttentut werden vroeger ge
bruikt in het "voorhuis" en de Ber-
kentakken bezems op de "deel en
buitenshuis".

Verder kan men informatie krij-
gen over de meer dan 150 kruid-
achtige planten , oude landbouw-
gewassen, fruitbomen bijbelse
planten, etc.

Met assistentie van de werkgroep
kunt u uw eigen fles met kruiden-
azijn samen stellen.

Tegen een kleine vergoeding heeft
men een eigen decoratieve fles
azijn "made in Zelhem"

Kenners weten dat het een heer-
lijke dressing oplevert over sla, etc.
Verder is er een theeschenkerij
met kruidenthee en iets lekkers er-
bij. Wat denkt u van vers gebakken
kruidenbrood? En ..de ouderwetse
eigengemaakte bowl?

Proeven is 'genieten van, smaak,
geur en rust'.

Uitgerust bezoekt men dan weer
het Zelhems Zomerspektakel.

Kruidentuin 't Zunnehöfken heeft
zich ten doel gesteld om kruiden
en oude gewassen uit lang vervlogen
tijden te promoten!

Kom ook leren bridgen in september
en u heeft er in een keer nieuwe kennissen bij!

heid staat hoog in het vaandel en u
hoeft niet bang te zijn voor roken.
Dit is namelijk niet toegestaan.

Vanaf 14 september a.s. starten
we met de lessen voor begin-
ners in Vorden. In 12 lessen
leert u daar, van een erkend
bridge leraar, alle basiskennis
van deze bridgesport volgens
de nieuwste methode van Berry
Westra. Berry Westra is ex-
wereldkampioen en nog steeds
een van de topspelers in Neder-
land.

Na die 12 lessen kunt u al op de
clubavonden meespelen. Bridge is
niet alleen een denksport maar
ook voor veel mensen een gezellig
avondje uit om nieuwe mensen te
ontmoeten. Even bezig zijn met
andere dingen dan de dagelijkse
beslommeringen.

In Vorden, Dorpscentrum, wordt
al jaren lang bridge gespeeld op
maandagavond en woensdagmid-
dag. Op beide dagen spelen onge
veer 50 a 60 personen. Gezellig-

Zorg dat u ook lid wordt en u heeft
er in een keer vele kennissen bij.
Meldt u vandaag nog aan! Locatie:
De lessen voor beginners worden
bij voldoende belangstelling gege
ven op dinsdagavond in Vorden.

Aanvang 19.30 uur tot ca. 22.00
uur. Kosten voor beginners: euro
80,- voor niet-leden van de club en
euro 60,- voor leden van de club
(excl. lesboek). Vanaf januari t/m
mei 2005 kan men dan gratis mee
spelen op beide bovengenoemde
bridge-dagen.

Voor aanmeldingen of voor meer
informatie kan men contact opne
men met de wedstrijdleiders:
Mevrouw K. Vruggink, tel. (0575)
55 24 98 of de heer J. Post, (0575)
55 58 84.
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5e editie van
Nederland's groot-
ste gecombineer-
de auto- motor- en
kartevenement

Racefans van allerlei pluimage ontmoe-
ten elkaar tijdens de Rizla Racing Day op
het TT Circuit Assen. Auto-, motor- en
kartraces vormen samen met specta-
culaire demonstraties de GRATIS toe-
gankelijke 5e editie van de Rizla Racing
Day!
Het raceprogramma voor deze
5e editie is zoals gebruike-
lijk weer zeer divers. In de
Open Nederlandse kampioen-
schappen Motorwegrace ver-
schijnen de klassen 125cc en

SV 650 geracet wordt.

Het feit dat de tweewielers op 1
augustus voor volle tribunes zul-
len starten op Neerland's meest
beroemde "motorcircuit" zal
zeker bijdragen aan het aantal
spannende gevechten dat op de
baan uitgevochten zal worden.
Het autoprogramma bestaat
uit de ID&T Clio Renault Sport
Cup, de Pearle Alfa 147 GTA

Challenge, de Dutch Super Car
Challenge en de geheel nieu-
we SEAT Cupra Cup, die met
ingang van dit seizoen van start
is gegaan. In de begin dit jaar
geïntroduceerde instapklasse
wordt geracet met een 160pk
sterke dieselauto (Ibiza 1.9 Tdi)
in speciale Cupuitvoering. Het is
daarmee de eerste merkencup
met een auto met dieselmotor
op A- evenementen.

Supersport aan de start. De
sportieve inbreng van spon-
sor Suzuki vertaalt zich naar
de Suzuki SV Vobis Cup, een
merkencup waarin met de
populaire en sportieve Suzuki

CIK-FIA European Superkart Championship
De Rizla Racing Day 5 kent dit
jaar een primeur in de vorm van
maar lief st vier officiële races om
het Europees Kampioenschap
250cc Superracekarts.
De bloedsnelle 250cc
Superracekarts brachten het
publiek op het TT Circuit Assen
al eerder op de banken, maar

nooit eerder werd er gestreden
om de felbegeerde EK-punten.
Een Internationaal startveld
staat in indrukwekkende getale
garant voor vier supersnelle en
spannende races! De topsnel-
heden van deze karts liggen op
sommige circuits boven de 250
kilometer per uur!

Suzuki two-seater experience

t Cl1 ng
De GRATIS toegangskaarten voor de Rizla Racing Day 5, geldig op zon-
dag 1 augustus a.s., vindt u onderaan deze pagina. Knip ze nu uit! Ook
het speciale Rizla actievloeiboekje geldt als GRATIS entreebewijs.

Zaterdag 4 races voor € 5,-
Ook op zaterdag 31 juli, de 'Qualifying day' wordt er al volop geracet.
Voor 5 euro heeft u toegang tot het hele circuit inclusief de paddock!
Naast kwalificaties in alle klassen, ziet u maar liefst 4 races in het EK
superkarts, de Dutch Supercar Challenge en de SEAT Cupra cup.

Wat is een 'race day' zonder Formuler 1? In de paddock van de Rizla
Racing Day maak je van dichtbij kennis met de Renault F1 bolide!

TIJDSCHEMA

RIZLA RACING DAY

Knip uit!
Knip nu uw gratis toegangsbewijs uit voor de 5e Rizla Racing
Day en geniet op zondag 1 augustus a.s. van auto-, motor- en
kartraces op het TT Circuit Assen!

GRATIS TDEGANGSKAART

l AUGUSTUS ZOO4- TT CIRCUIT ASSEN

Door middel van een prijsvraag
of op persoonlijke uitnodiging
zijn een aantal motorsportfans
in aanmerking komen voor
een wel zeer bijzondere rond-
rit! Als passagier van twee-
voudig Nederlands kampioen
Supersport Barry Veneman of
250cc Nederlands kampioen
Jarno Janssen zullen zij van
dichterbij dan ooit het race-
tempo van de Suzuki's kunnen
ervaren!

ZATERDAG 3
10.00 -10.30 Superracekarts

10.35-11.00 Vobis Suzuki SV Cup

11.00-11.25 125 cc

1125-11.50 Supersport

11.50-12.50 Pauze

12.50 -1320 Superracekarts

13.25-13.50 Vobis Suzuki SV Cup

13.50 -14.15 125 cc

14.15 -14.40 Supersport

14.50-15.10 Dutch Supercar Challenge

15.15 -15.35 ID&T Clio Renault Sport Cup

15.40-16.00 Pearle Alfa 147 GTA Challenge

16.05 -16.50 Dutch Supercar Challenge

16.55 -17.45 Seat Cupra Cup

ZONDAG l AU
10.00 -10.40 Superracekarts

10.45-1125 Vobis Suzuki SV Cup

11.30-12.10 125cc

12.15 -12.55 Supersport

13.00 -13.40 Superracekarts

13.40 -14.40 Pauze, Pitwalk, Demonstraties

14.40-15.20 Pearle Alfa 147 GTA Challenge

15.25-16.05 ID&T Clio Renault Sport Cup

16.10-16.50 Seat Cupra Cup

16.55 -17.40 Dutch Supercar Challenge

1 JULI
Divisie 1 race 1

tijd training

tijd training

Divisie 2 racel

tijd training

GRATIS TDEGANGSKAART

l AUGUSTUS 2004 TT CIRCUIT ASSEN

tijd training

tijd training

racel

racet

GUSTUS

Divisie 2 race 2

race

race

race

Divisie 1 race 2

race

race

race 2

race 2

Internet
Racefans met toegang tot
Internet kunnen terecht op
de officiële website van het
evenement, www.rizlara-
cingday.com. Hier kan men
niet alleen een gratis toe-
gangsbewijs uitprinten, er
staan ook instructies voor
het bestellen van paddock-
kaarten voor de racedag. De
website biedt verder aan-
vullende informatie en de
laatste nieuwtjes over het
evenement.

Voor de echte liefhebbers die
zo dicht mogelijk bij de actie
willen zitten zijn er tegen beta-
ling paddock toegangsbewijzen
verkrijgbaar.
Deze kaarten geven op zondag

1 augustus a.s. toegang tot het
hart van het TT Circuit, waar
de bolides warmdraaien en de
beroemde en minder beroemde
coureurs tussen de races door
verblijven.

Zorg dat je er
vroeg bij bent
In verband met de verwachte
drukte worden de Rizla Racing
Day 5-bezoekers dringend
geadviseerd vroeg naar Assen
af te reizen, of voor het openbaar
vervoerte kiezen. De Regiopolitie
Drenthe en KLPD melden dat de
verkeersafhandeling nagenoeg
hetzelfde zal zijn als tijdens de
Dutch TT.



Het Mirakel van Bredevoort

Gondelvaart Bredevoort 2004
Berenddag Vorden

Er schijnt iets aan de hand in Bredevoort
Er was die avond alles. Door een gracht
Voer, staande in een gondel, Parsifal.
Geen dag sindsdien dat ik niet aan hem dacht.
- 'Het groen, de engel en het tranendal'.

Zo dichtte in 2003 de voormali-
ge Dichter des Vaderlands Ger-
rit Komrij bij de herinnering
aan een bezoek, lang geleden
met zijn vader, aan de gondel-
vaart in Bredevoort. Het gedicht
is getiteld Het Mirakel van Bre-
devoort.

Dit Bredevoortse Mirakel bestaat
nog steeds, jonger en vernieuwder
dan ooit. Meer dan 140 meren-
deels jonge techneuten bouwen
elf gondels die eind augustus en
begin september op de Grote

Gracht van Bredevoort zullen va-
ren. Gondels zijn voorstellingen
die met behulp van allerlei licht-
vormen worden uitgebeeld op drij-
vende vlotten op het water. Vanaf
een comfortabele tribune heeft
het publiek uitzicht op een adem-
benemende voorstelling van licht
en donker, water en muziek. Het
geheel wordt elke avond afgeslo-
ten met een van de grootste vuur-
werkshows van Oost Nederland.
Oorspronkelijk werden de voor-
stellingen op de Gracht uitgebeeld
met behulp van waxinelichtjes die

werden opgevolgd door tiendui-
zenden fietslampjes.
De laatste jaren zijn nieuwe licht-
bronnen aangeboord zoals clip-
lights (kleine lichtpuntjes verbon-
den door snoeren), lads (lichtplaat-
jes die gebruikt worden op de mo-
derne fiets) en pnma-staafjes
(kunststof staafjes verlicht door
een achterliggende lichtbron die
o.m. gebruikt worden in moderne
verkeerslichten). Daarnaast speelt
het ouderwetse 'levende licht' als
drijvende fakkels nog steeds een
grote rol.

De gondelvaart zoals Bredevoort
die kent, is uniek in Europa. Uniek
is ook de rustgevende, natuurlijke
sfeer aan de Gracht. Onder het ho-
ge geboomte staat in het water een
podium dat overhuifd wordt door
een parasoldak. Van hieraf wordt
een prachtig muzikaal voorpro-
gramma geboden dat dus gevolgd
wordt door het 'sprookje van licht
en donker, water en muziek'.

De gondelvaarten worden dit jaar
gehouden op vrijdag 27 en zater-
dag 28 augustus en op vrijdag 3 en
zaterdag 4 september. Het muzika-
le voorprogramma bestaat uit De
Grolse Hofzangers uit Groenlo op
27 augustus, het show- en enter-
tainmentorkest Doesn't Matter uit
Bredevoort-Aalten op 28 augustus,
en het popkoor Trente Plus uit
Groesbeek op 3 en 4 september. El-
ke avond in de pauze is er een op-
treden van de slagwerkgroep van
Excelsior uit Bredevoort. Na afloop
is er op de Markt van Bredevoort
vertier tijdens de aftergondelvaart.
Ook kan men met het gondelvaart-
treintje een route langs meer dan
honderd verlichte tuinen afleg-
gen. De entree van de gondelvaart
bedraagt 8 euro en voor kinderen
tot 12 jaar 2 euro. Een tribune-
plaats kost 2 euro extra. Het par-
keren is gratis, er is ruime parkeer-
gelegenheid. Voor minder validen
en gezelschappen worden op ver-
zoek plaatsen gereserveerd.

Informatie kan men verkrijgen op
onze eigen infolijn 06-15251128.
Maar ook de VW Landstraat 24,
7121 CR Aalten, tel. (0543) 47 30 52
of het VW-agentschap Bredevoort,
't Zand 25, 7126 BG Bredevoort, tel.
(0543) 45 23 80 kunnen u infor-
meren.
Tevens kan men kijken op onze si-
te: www.deanmoor.nl/gondelvaart
Op de tweede gondelvaartdag, 28
augustus, is er overdag in Bre-
devoort een grote boekenmarkt,
georganiseerd door Bredevoort
Boekenstad.
Kom en beleef een avond lang het
Mirakel van Bredevoort, een per-
fecte manier om te onthaasten!

Regionale New Forest keuring te Hengelo Gld.
Op zaterdag 10 juli werd de jaar-
lijkse regionale keuring van het
Nederlands New Forest Pony
Stamboek afdeling Oost, be-
staande uit de provincies Gel-
derland, Overijssel en Flevoland,
op het terrein 'De Hietmaaf te
Hengelo Gld. gehouden.

Om 8.30 uur werd begonnen met
de stamboekopname van 3 jaar en
oudere merries, om 10.00 uur ge-
volgd door de individuele keuring
aan de hand in 2 ringen door 2 ver-
schillende groepen juryleden. Aan
het eind van de dag was de jury
zeer tevreden over de kwaliteit van
de 89 gekeurde dieren en gelukkig
speelde het weer deze dag niet als
spelbreker, wat de presentatie posi-
tief beïnvloedde. Bij de verschillen-
de rubrieken veulens verdienden
de volgende dieren een la prijs:
Wielgerma's Gas eigenaar G.W.
Reindsen Hengelo G; Poppings Ma-
cho eigenaar B. Kerkmeijer Rek-

ken; Poppings Majade eigenaar B.
Kerkemeijer Rekken; Eiberg's Chy-
la eigenaar H.J. ten Damme Eiber-
gen; tot beste veulen werd uitge-
roepen Poppings Majada. Bij de
éénjarigen was Westerveld's Kar-
line van P. Vissinga uit Elden de
beste en bij de tweejarigen was de
la prijs voor Mastwoord Blue
Moon van Mw. D. Mastwijk uit IJs-
selstein, aan het eind van de dag
werd Karline de jeugdkampioene.
Bij de driejarige merries verdien-
den de volgende dieren een la
prijs: Mellowidy van Mw. G. Karne
beek uit Haaksbergen; Santana van
Fam. Zevenhoeken-Hiebendaal uit
Vorden en Wielgerma's Femke van
G.W. Reindsen uit Hengelo Gld.; de-
ze laatste werd de beste 3-jarige
van de keuring. In de groepen vier-
jarige of oudere stamboekmerries
waren de la prijzen als volgt ver-
deeld: Bovenheigraaf Miron van
G.J. van de Put uit Oldebroek, de
Mensinghe Fleur van LH. Smits te

Weurt en Missy Hans van fam.
Braat te Wenum-Wiessel. Bij de
groep vierjarige of oudere stermer-
ries waren de lijstaanvoerders: Na-
tasja van W. Bouwman uit Barne
veld, Stompslag's Daisy van R. Be
rendsen uit Toldijk en Moonlight's
Pascal van AJ. Preuter uit Rijssen,
bij de kroonmerries stond Koet-
siershoeve Fire Star van JA. Kam-
huis uit Nijbroek aan de kop. Naast
bovengenoemde kampioenen
werd in de groep 4 en oudere mer-
ries niet zogend Moonlights Pascal
kampioene, tot beste merries klei-
ne maat en zogend werd gekozen
Stompslag's Daisy en beste zogen-
de merrie grote maat werd Natasja.
Na een spannende strijd werd Na-
tasja van de heer bouwman tot
dagkampioene uitgeroepen en tot
reserve kampioene Hatricia Tricia
van mevr. D. Frederiks uit Bidding-
huizen. Regio Oost van het New Fo-
rest Stamboek kan terugzien op
een geslaagde keuring.

Sinds twee jaar heeft Vorden
een küiderfietsroute: In de spo-
ren van Berend. Op de fiets en
gewapend met een Berend-rug-
zak gaan kinderen terug in de
Middeleeuwen. Zij volgen de
sporen van de achtjarige Be-
rend van Hackfort die rond
1500 écht op kasteel Vorden en
Hackfort heeft geleefd.

Op 4 augustus is er op de pleister-
plaatsen van deze route nog meer
te doen dan de leuke en spannen-
de opdrachten die in de routebe-
schrijving staan. Tussen 9.30 en
11.00 uur wordt het startsein gege-
ven bij de VW. Daar kunt u net als
anders het routepakket aanschaf-
fen, maar alleen deze dag is er
middeleeuwse muziek en mis-
schien ontmoet u Berend zelf wel...

De route brengt u langs de volgen-
de evenementen: Er is een foto-
wedstrijd. Er worden professionele
foto's van verklede ridders en jonk-
vrouwen gemaakt. Het is leuk als
kinderen verkleed komen, maar
net als anders maken verkleedkle
ren deel uit van de route. De mooi-
ste foto krijgt aan het eind van de
dag een prijs.

Kinderen kunnen een schild met
hun eigen wapen beschilderen. U
luistert ondertussen naar middel-
eeuwse muziek. De molen van
Hackfort is deze dag geopend en
de molenaar geeft demonstraties.

Hij beantwoordt graag al uw vra-
gen. Er zijn echte ridders in ge-
vecht en zij geven kinderen graag
zwaardvechtles.

De spetterende afsluiting van deze
dag vindt plaats tussen 15.00 uur
en 17.00 uur bij kasteel Vorden.
Daar voeren kinderen een scène
op uit één van de kinderboeken
over Berend Hackfort door Marti-
ne Letterie. Zij hebben dit onder de
professionele leidingvan Lotte van
Dam ingestudeerd in de week
voorafgaand aan de Berenddag.
Ook wordt er bij deze afsluiting
een roofvogelshow gegeven door
een heuse valkenier. Hij toont u
verschillende roofvogels in hun
vlucht. De ridders verzorgen een
schijngevecht. Bovendien wordt
de uitslag van de fotowedstrijd be-
kend gemaakt.

Kinderen kunnen ponyrij den en
ringsteken en middeleeuwse spel-
letjes doen. De Herberg en de Ro-
tonde zorgen dat er iets gedron-
ken kan worden. Deze afsluiting is
vrij toegankelijk. Men mag deze
dag voor jonge ridders en jonk-
vrouwen niet missen!

Deze dag wordt mogelijk gemaakt
door Gelderland Cultuurland,
Stichting Lezen, de gemeente Vor-
den en door verschillende plaatse
lijke sponsoren. Voor verdere in-
lichtingen kan men terecht VW
Vorden (0575) 55 32 22.

Diplomazwemmen
In het zwembad 'In de Dennen'
vond afgelopen donderdag
voor de eerste keer in dit sei-
zoen diploma zwemmen plaats.

De 14 jongelui die werden opge-
leid door Ernst Jan Somsen en Tim-
me Koster, slaagden allemaal.
Voor het A diploma slaagden: Stijn
Siemes en Sep Groot Roessink.

Voor "B": Carlien Tuller, Bente
Kruip, Diantha Vugts, Britt Bloem,
Job Wijs, Anne Wijs, Luuk Hek-
man, Dide Lichtenberg en Sep
Groot Roessink. Voor "C" slaagden
Michiel Koning, Marthe Blom, Je
roen Rietman en Anne Mokkink.
Op 13 augustus vindt er opnieuw
het afzwemmen voor een diploma
plaats.

N D A 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:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JULI
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.

AUGUSTUS
l HSV de Snoekbaars seniorwed-

strijd.
4 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
4 Berenddag, kinderfietsdag.
5 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
5 Staringavond in de Wilden-

borchse Kapel.
8 Kastelentocht aanspanning In

de Reep'n.
11 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
12 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
14 Kunstmarkt op het Marktplein.
15 HSV de Snoekbaars seniorwed-

strijd.
18 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
21-22 Int. D-jeugdvoetbaltoernooi

v.v. Vorden.
21-30 Feestweek Wichmond.
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
25-29 Country Living Fair bij Kas-

teel Vorden.
26 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
29 HSV de Snoekbaars seniorwed-

strijd.



In onze Oh
schijnt weer
de zomerzon!!

DIEPVRIES

MARS IJSBEREN
pak ± 400 gram van 2.49 voor

HERTOG IJS

i:69

bak 1 liter a 2.79
nu 2e bak:

ZUIVEL

CAMPINA SCHEPVLA
CHOCOLA / VANILLE
bak 650 gram NU:

Oh PATE'S
DIVERSE SOORTEN
100 gram van 0.99 VOOR:

KRUIDENIERSWAREN

Oh LANDWIJNEN
O.A. DROË ROOD

fles 1 liter NU:

KARVAN CEVITAN
BUS 1 LITER
diverse smaken NU:

KIPFII

KG NU:

Oh HOLLANDSE NIEUWE
PAK 3 STUKS
van 4.49 VOOR:

GALLIS GALL « M O L E N H O E K
ROY LOUIS *** cognac

70 cl. NU: 13:99
DE WINKEL HOEK
Cn HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)464612

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

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!
ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (GW.) - Tel. (0575) 4612 20

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP -*-
* TUINAANLEG (RENOVATIE) *

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

* VIJVERS -:•:-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15



Bent u ook zo
stapel op bloemkool?

EGARANDEERD

ENS
KOPER

Grote
Hollandse
bloemkool
Per stuk

Lanqe
varkenshaas
500 gram

Roomboter
appelflap
Vers uit eigen oven
4 flappen

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER iGEGARANDEERD

MERGENS
jOEDKOPER

Kaapse Roos
Chenin blanc,
Rooiwijn of Rosé
Heerlijke wijn uit Zuid-Afrika

cl.

I W I U C t t ,

Dick Dee in Putten

Ola
Calippo sticks 15 stuks,
Flutschfinger 8 stuks.
Kabouter plop 12 stuks
of Mini Twister 8 stuks
Per doos 2.59

PLUS
Koffie Aroma rood
Set 4 pakken a
250 gram .4^ 3.27

PLUS
Zwitserse roomvlaai
0 26 cm.
Blister-Ar9f*T

* Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Witte Reus of Color Reus
Poeder compact
pak 3600 gram
of wasmiddel vloeibaar
3 liter.
Tabs 32 wasbeurten
Pak 64 stuks
Per stuk

Sodebo
Koelverse ffamily
pizza
Ham/champignon
Per stuk 800 gram

Zuhrelhoeve
Ambachtelijke yoghurt
met vruchten
Aardbei, appel/kaneel,
zwarte kersen of
sinaasappel/mandarijn
Beker 500 ml. 1.18

Appelsientje Vitamientje,
Vitamientje rode vruchten,
appelsap of sinaasappelsap
mini's of
Dubbelfrisss of Taksi
Diverse smaken
Set 3 minipakjes a 200 -250 ml

Kippenbouten
GemarineerdElke week een aantal aanbiedingen

die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER BoerenschouderhamBuniblies

Luierbroekjes
Diverse maten
Per pak J&T

150 gram J^ÖCT

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

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Kogelma
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

zaterdag

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrj)d<?9 8
Q°°;2 °̂1

zaterdag 8-°°-20-00

www.plussupermarkt.ni
31/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 29 t/m zaterdag 31 juli 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

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

Opgeteld de beste!
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