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Braderie Wichmond gezellig,
maar wel warm!

De meningen van de standhou-
ders tijdens de braderie in
Wichmond waren verdeeld. Het
varieerde van 'geen droog
brood te verdienen' tot 'ik ben
wel tevreden over de verkoop'.
Feit blijft dat het bijna, of mis-
schien wel, 'te warm' was. Toen
wij zaterdagmiddag een kijkje
gingen nemen bij de door de
biljartvereniging KOT ("Krijt op
Tijd") georganiseerde braderie,
bleek dat de circa 60 standhou-
ders behoorlijk hadden 'uitge-
pakt'.

Voor de liefhebbers van oude spul-
len, breed uitgestald op straat, di-
verse gebruiksvoorwerpen uit
grootmoeders tijd. Oude teilen, pe-
troleumlampen, toiletemmers,
waterkannen, noem maar op.
Zelfs een heel oude grammofoon
met platen uit de tijd van Max van
Praag. "Als de klok van Arnemui-
den", "Zilveren draden tussen het
goud", je hoort het opoe nog mee-
galmen in de keuken!.

Daarnaast veel 'prullaria', bloe-
men, planten, speelgoed e.d. De

dames van de Welfare van het Ro-
de Kruis, waren eveneens met een
stand aanwezig. Zij verkochten
door hen /elf gemaakte produc-
ten. Aan de kleintjes was ook ge-
dacht. Een mini-treintje en dito
draaimolen reden 'rondje na rond-
je'. Kinderen blij, papa en mama
blij, want is het niet leuk wanneer
de peuters het uitkraaien van de
pret. Aan hapjes en drankjes geen
gebre

k. Wat te denken van de aanbie-
ding "drie Achterhoekse metwor-
sten voor 5 euro". De bezoekers
kochten geen kat in de zak, want
vooraf een schijfje worst proeven,
behoorde bij de aanbieding.

Ondanks de hitte gaven de 'Count-
ry Line Dancers' met veel enthou-
siasme een aantal demonstraties.

We schreven het al, de ene stand-
houder tevreden, bij een ander
viel de verkoop tegen. Het contrast
bleek duidelijk bij de twee dames
die, elk afzonderlijk, het spinne-
wiel bedienden. Lita van Keulen
uit Deventer wist het zeker: "Er is

Expositie Verroest' in
bibliotheek
Met als titel Verroest' exposeert
de heer F. Kuiper, vanaf maan-
dag 5 augustus tot en met za-
terdag 14 september foto's in de
galerie van de bibliotheek (eer-
ste verdieping). De foto's zijn
oorspronkelijk gemaald: op een
schroothoop. Vervolgens zijn ze
zodanig op de computer be-
werkt, dat ze tot verrassende re-
sultaten leidden.

De opening van deze expositie, die
mede mogelijk is gemaakt door de

stichting "Vrienden van de biblio-
theek", vindt plaats op vrijdag-
avond 2 augustus.

De/e officiële handeling wordt
verricht door de heer D. Wallen-
burg, voorzitter van het biblio-
theekbestuur. De expositie is tot
20 augustus van dinsdag tot en
met zaterdag 's morgens geopend.
Daarna op zaterdagmorgen, op
dinsdag en vrijdag 's middags en
op woensdag en donderdag van is
middags.

vandaag geen droog brood te ver-
dienen".
Zij verkocht mutsen, t ru ien en ves-
ten , gemaakt uit tapijtwol. "Ik doe
jaar l i jks zo'n acht braderien. Ver-
dienen doe ik er niet zoveel aan.
Het gaat mij er voornamelijk om
dat ik uit de kosten kom. Ik denk
dat mij dat vandaag niet lukt", zo
sprak zij.

Hentje Bargeman, gehuld in Ach-
terhoekse kledij uit vroeger jaren,
en afkomstig uit Wichmond ("ik
woon aan de Lankhorsterstraat")
liet tijdens het draaien van het
spinnewiel weten, dat zij ju i s t wel
tevreden was. "De verkoop van de
sokken en de t r u i e n e.d. valt ge-
woon mee".
Wellicht speelde daarbij een rol,
dat Hentje natuurl i jk geen onbe-
kende is in Wichmond en derhal-
ve een 'thuiswedstrijd' speelde!

"Ik zit elke dag wel vijf uur achter
het spinnewiel en dat het hele jaar
door", zo zegt zij.

Ze beperkt zich niet alleen tot de
braderie in Wichmond. "Nee hoor,
ik doe veel meer. We gaan jaarlijks
met een aantal dames naar de gro
te markt in Fotsdam (bij Berlijn) .
Daar komen t ienduizenden, mis-
schien wel honderdduizend bezoe-
kers.

Ook zijn we met S in te rk laas , de
Kerst in andere Duitse steden, zo-
als Keulen", zo vertelde Hent je
niet zonder trots.

Deze week in Contact

AUTO
CONTACT

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

Aftnleg • bowlingbanen
• kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

In week 34 verschijnt de Feestkrant ter gelegenheid van de
feestweek in Warnsveld.

Deze wordt gehouden van
zaterdag 24 augustus t/m zondag 1 september.

De krant komt uit in Warnsveld, Vorden en Zutphen.
Aanlevering materiaal gaarne voor of op 2 augustus a.s.

De redactie
Drukkerij Weevers

Country Living Fair 2002
In week 32 (5 t/m 10 augustus) verschijnt in "Contact" en "Elna" een
of enkele pagina's, gewijd aan de Country Living Fair 2002. Er be-
staat nog de mogelijkheid om hierop uw advertentie te plaatsen.
Gaarne bericht en/of tekst tot woensdagavond 31 juli 17.00 uur.

Redactie Contact, n. (hvrixvk.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur Openluchtd iens t bij Kasteel Vorden,
dhr. G. Beking uit Knschede.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag4SUgUStUS 10.00 uur Zangdienst m.m.v. kerkenraadsleden en
zangdienstcommissie.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij Kasteel Vorden,
dhr. G. Beking uit Knschede; 19.00 uur br. I I . G . Dijkman.

R.IC kerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur woord- en communievier ing m.m.v.
Gantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag .'y augustus 17.00 uur eucharist ieviering met volkszang.
Zondag 4 augustus 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
4-5 augustus K Hogenelst, l.ochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
3-4 augustus B.W.A.M. Polman, l.ochem, tel. (0573) 25 14 83. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woon/.orgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thtiiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08: Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575)44 1942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
M o n u t a uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maalt i jdviT/orning info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-,' woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Slank en fit. Vraag Jerna
Bruggink hoe dat zit. Tel.
(0575) 46 32 05.

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

• Info pure aloë vera pro-
ducten. Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16
of 55 36 32.

• Te huur; feesttenten, afm.
7,5 x 9 - 7,5 x 15 of 7,5 x 24 m.
Tent voldoet aan de nieuwste
eisen voor wat betreft brand en
veiligheid. Nu ook te huur: een
tuinpaviljoen 3 x 4 m, 3 zijden
dicht. Tentenverhuur Houtman,
tel. (0573) 45 36 61.

• Vanaf nu weer snijbloemen
te koop van eigen kweek. Ook
volop zonnebloemen. J. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Kom kijken naar het
mobi(e)le plafond van Wereld-
winkel Vorden.

• Te koop: aardappelen; diver-
se soorten groenten en fruit;
sla-, andijvie-, rode biet- en
preiplanten. Spits- en boeren-
koolplanten. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76.

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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Verhuisd m.i.v. 26 juli 2002
mevr. A. Kamperman-Wen-
tink van Ruurloseweg 33 naar
Burg. Vunderinkhof 3, 7251
XA Vorden.

• Jeanne en Henk Remmers
zijn verhuisd van B. v. Hack-
fortweg 11, Vorden naar Hoe-
tinkhof 28, 7251 WG Vorden.
Telefoonnr. blijft ongewijzigd.

• Rustige jongeman zoekt
i.v.m. stage: kosthuis in Vor-
den voor de periode van 26
aug. tot 18 oktober a.s. Tel.
(0315) 29 81 66.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding ± 3 uur per week in
het buitengebied van Vorden.
Vervoer kan geregeld worden.
Tel. 55 59 21 na 18.00 uur.

• Te koop: scooter Yamaha
Neo's, bouwjaar 2000, g.o.h.
€ 750.-. Tel. (0573) 45 33 99.

• Het lekkere boek om te le-
zen „Koken voor vrienden".
Nu slechts € 7,50. Wereldwin-
kel Vorden.

• Te koop: ± 1600 dakpan-
nen, rood € 0,35 per stuk. Tel.
(0575) 55 08 61.

• Te koop: 2e hands compu-
ters (P3) en notebooks (P2).
Tel. (0575) 55 43 93 (na 18.00
uur).

• Wie wil en kan helpen?
Mijn dochter gaat naar het
Ulenhof College in Vorden en
wil graag huiswerkbegeleiding
voor enkele uren per week.
Brieven onder nr. V 22-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

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

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13 - Hengelo (Gld.)

l.v.m. fax telefoon lang
over laten gaan!

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Onthaasten in

Ierland?

Dan eerst naar:

Reisbureau *
Vorden

Vorden, Zutphenseweg Ju
Tddoon: (OS~S) SS SJ 3"

Veel gezondheid van de echte groenteman in

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 29 juli t/m zaterdag 3 augustus.

Zo uit de Franse zon ...

nectarines
10 voor

090
fci

Hollandse . . .

bosbessen
2 doosjes

Heerlijk . . .
Waldorfsalade
200 gram

4 AQ
1 • *

4 gg
1 •

l Hagelwitte...

Hollandse bloemkool
per stuk t

Even roerbakken . . . Elzasser

roerbakschotel
400 gram

4 ng
1 *

4 og
1 •

Alleen even bakken . . .

kruidenkcieltjes
500 gram

Versgesneden SnijbOOfltjeS 400 gram

4 CQ
1 •

2.

Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1 6 1 7

De Echte Groenteman Vorden wenst u een fijne vakantie!

( ^

Abrikozenvlaai
550 O 75

m groot € Om
\. J

r ^

Bosbessenvlaai
55O

•
V. J

C ^
Waldkorn vital

f80
•

V J

Aanbiedingen geldig van 29 juli t/m 3 aug. 2002.

Echte Bakker JctHkVIIW VUr%r%VI p^TgfvJSi

VAN ASSELTllB
Er kan er maar één de echte zijn.

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

VLIEGENSVLUG
NAAR DE WINKEL!

T

HG ELEKTRISCHE
VLIEGENMEPPER
Om snel en op een schone manier
van hinderlijke insecten af te komen.
Milieuvriendelijk, gemakkelijk en doeltreffend.
Inclusief twee penlite batterijen.

f N ONS ADVIES KOST U NIETS

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20
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i Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon
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Max Theodorus Bernardus
1 •«-.* • » •
$ Max is geboren op 21 juli 2002. J
* »:

•• •» :
j; Frans en Ina Nijenhuis |

• • » . »•
Stiggoor 23
7241 LC Lochem

J! Tel.(0573)253815 l
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* Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
l • ;• T .

Indylm •"••••~\r i,
i » . •
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•{: 22 juli 2002. '{ :
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Rob en Annita Groot Wassink-Spithoven
'f' V
i») «•
* Kerkweide 27

7251 LN Vorden
i Tel. (0575) 55 65 92 j
'f' •
;.*> «v

v. ............. . . ......... ...... A
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Wie dit kleine mensje ziet,

gelooft zijn eigen ogen niet.
En zal moeten beamen,

wonderen maak je nog altijd samen.

:i: :!Gemma
,!.. :J
re i é'
;.{: is geboren op 25 juli 2002 om 16.57 uur,

weegt ruim 8 pond en is 54 cm lang.
'r* ' * -
i> <»

Gerben Mullink en Manoëlle Kettelerij

' Kerkweide 9
:j! 7251 LN Vorden j
:;•; MA.K. tel. oe 22019712
; GE.M. tel. 06 22455161 j

•.» •
;..»; Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur

en na 22.00 uur rust papa ook.
4' «
«.........................................'

v . . . . .......... .... .......
» •

• • » • «
| Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma
en levensgenoot

Bertha Schotsman-Koopman
sinds 7 augustus 1991 weduwe van J. Schotsman

op de leeftijd van 69 jaar.

Bea en Henk
Judith en Twan
Frank

Theo en Gerdien
Jorrit
VA/iotoko«. VVIdCrxt?

Gerrit en Monique
Tom
Matthijs
Sander

Tmie en Johan
Michiel
Renske

G. Berendsen

Vorden, 23 juli 2002
•

Correspondentieadres:
Joostinkweg 6
7251 H K Vorden

De begrafenis heeft op vrijdag 26 juli plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar het verzorgingshuis
„De Wehme".

Plotseling is uit onze familiekring weggenomen onze
schoonzuster

Bertha Schotsman-Koopman
weduwe van Jan Schotsman

Vorden: H. Schotsman en R. Elburg

Vorden: G. Klein Nengerman-Schotsman
A. Klein Nengerman

Borculo: T. van de Meene-Schotsman
J. van de Meene

Ruurlo: H. Schotsman
R. Schotsman-Visschers

Vorden, 23 juli 2002

Pien
Evelien Hetty Marie

25 juli 2002.

Jeffrey en Renske Kranenberg-Notten

Hoetinkhof 27
7251 XM Vorden

::: J:......................................... ^

Per 1 augustus a.s. begint
G/azenwasser/y en schoonmaakbedrijf

M.NEPPEN
uw keus voor kwaliteit!

Bel voor informatie:
Marco Meppen, Bartokstraat 18, 7204 PP Zutphen

Telefoon (0575) 52 37 84 / 06 51323471

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en mijn
broertje

Arco

Hij is geboren op 26 juli 2002 om 7.45 uur,
weegt 3190 gram en is 50 cm lang.

Gerard, Debbie en Stan Hebbink-Kraayeveld

De Oldenoord 8
7021 NJ Zelhem
Tel. (0314) 62 42 05

Debbie en Arco rusten van 12.30 tot 15.00 uur.

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

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken die van
ons gouden huwelijksfeest een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, op welke wijze dan ook.

Jan en Grada Visschers

Ruurlo, juli 2002

Dinsdags van. 930 tot 17.15 uur
op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
LM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tcl./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

r oo
Dinsdag 6 en 13 augustus

zijn wij niet aanwezig
op de markt.

Dinsdag 20 augustus zijn wij weer geheel tot uw dienst.

139

We hebben weer wat lekkers
bij elkaar gesprokkeld.

Cervelaatworst
WO gram

4 houthakkers- -5
steaks € J.

^^ Barbecuechops
100 gram €

Gemarineerde
lamskoteletten w
Rauwkostsalade
700 gram

65

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vordc-n
Tel. (0575) SS 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds l ons

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens u\v vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:
• schoonmaken
• rccht/cttcn
• letters hikken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: (ierritsenweg 6
( l iKluMri i - tc iTf i i i ' l ) c Mars' t.o. \\ n o n b o i i l c A . u c l l i i j iTk i imp)

7202 Bl> /uiphen
Tel. (OS7S) S2 6 i S6 / S i 67 <S<S / 06 202-47581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafgrint vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden &
Telefoon (0575) 55 29 28 Bnfek
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest is de Bongerd tussen de huisnummers 6
en 12 op 24 augustus vanaf 14.00 uur tot zondag 25 augustus 11.00 uur
afgesloten voor alle verkeer.

_f V\ETMILIEUBEHEER
f OPENBARE KENNISGEVING MELDING
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 2 augustus 2002 tot en met 30 augustus 2002 ter in-
zage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van de heer W.M. His-
sink, Rietgerweg l, 7251 HD Vorden voor het van toepassing worden van
het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op een reeds aan-
wezige inrichting, voor kleinschalig loonwerk en RMO transport, op het
perceel Rietgerweg l te Vorden.

'B
Plaats

OUWAANVRAGEN

aanvrager inhoud datum ontvangst

Eikenlaan 2 T.B. Duistermaat bouwen bergruimte 23-07-2002
Schimmeldij k 4 Stichting Het plaatsen hooiberg 24-07-2002

Geldersch Land-
schap

Burgemeester Railinfrabeheer veranderen en ver- 24-07-2002
Galleestraat, afd. Regionale groten fietsenstalling
station Vorden Projecten

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

VRRIJSTELLING OVERGANG AGRARISCHE- NAAR
WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1994" voor
overgang van de agrarische bebouwing naar woondoeleinden op het
perceel Vierakkersestraatweg 15 te Vierakker, kadastraal bekend ge
meente Vorden, sectie R, no. 621 en 668.

De vrijstelling maakt het mogelijk om de bedrijfswoning met bijbeho-
rende gebouwen als burgerwoning te gebruiken, en voor die doeleinden
te verbouwen.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag l augustus tot en met
woensdag 14 augustus 2002 op de gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mo-
gelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze aan burgemeester en
wethouders kenbaar te maken.

J1 J- LAATSEN VAN EEN BLOKHUT OP HET PERCEEL
HOETINKHOF265

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling
te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" voor
het plaatsen van een blokhut op het perceel Hoetinkhof 265 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van l tot en met 28 augustus 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

ERGUNNINGEN

kappen
plaats aanvrager

de Hanekamp 3 R. Dawood

gebruiken (brandveiligheid)
plaats aanvrager

Eikenlaan 23 Kas Bendjen

Inhoud herplantplicht

vellen l wilg

Inhoud

gebruik terrein als feestruimte
op 16 en 17 augustus 2002

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

f LJpENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE DRANK-
EN HORECAVERGUNNINGEN VERENIGINGEN

Van l augustus tot en met 28 augustus 2002 ligt de ontwerpbeschikking
en het bestuursreglement van de kantine van het zwembad "In de den-
nen" waarvoor op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en
artikel 6 van de Drank- en horecawet de openbare voorbereidingsproce
dure wordt gevolgd, ter inzage in de units van het gemeentehuis Vorden.
Iedereen kan in die periode zijn of haar zienswijze kenbaar maken.

MOOI MEEGENOMEN

L? tÜn
GROENTE-, FRUIT-

EN TUINAFVAL
APART

L J l

17$
RVI



Weevers ho ld i ng

Weevers Holding b.v. is een middelgroot bedrijf met 6 werkmaatschappijen.

De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers, een middelgrote drukkerij, ISO 9002

en milieu gecertificeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee

kleinere drukkerijen in Lichtenvoorde en Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden en

twee filialen in Ruurlo en Zelhem. Bij Weevers werken in totaal 53 medewerkers.

Wilt u na de zomervakantie
beginnen aan een nieuwe uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een:

hoofd administratie m/v

d r u k k e r i j

U bent verantwoordelijk voor de financiële- en
personeelsadministraties van Weevers Holding
b.v. en de 6 werkmaatschappijen met als
hoofdvestiging Drukkerij Weevers b.v.
U gaat leiding geven aan 3 medewerkers die
zorgdragen voor de administratie/ receptie en
telefonie.
U assisteert en adviseert de directie en speelt een
coördinerende rol op het gebied van kwaliteits-
systeem, milieu en arbo.
Jaarlijks en per kwartaal worden rapportages
gemaakt voor het management waaronder
balans en winst- en verliesrekeningen.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke
sfeer en houdt van openheid.
Het opleidingsniveau dient Heao-BE of
gelijkwaardig te zijn. Ervaring in gelijksoortige
functies is een vereiste, ervaring in leidinggevende
functies is niet noodzakelijk, de ambitie hiernaar
is voldoende.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v.
de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nlWeevers

feinder
postzegels

De aardigste zegels van het jaar
zijn op internet verkrijgbaar.

www.kinderpostzegels.nl
Ook in vellen van 50 zelfklevende zegels.

uoor kinderen door kinderen

njoou de bouwvak van
ia. 27ju6 f/n 10. 17 augustus

„ w»
€ 200,-of meer een
dienblad met

Tijdens onze vakantieperiode
van 2 t/m 17 augustus hanteren wij beperkte openingstijden

van de showroom

en wel op de donderdag- en vrijdagmiddag
tussen 13.30 en 16.30 uur

of op afspraak na telefonisch overleg.

Kijk

voor

meer

nieuws

op:

Jsfieuwe
Iliectie

Turfstraat 33
ZUTPHEN

BorcufcxGW), tel.nr. 0545-272795 WeMfGW.), tel.nr. 0314-683319

V.O.F, «lampenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

Fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl
ledere avond open tot 19.00 uur.Suèters

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie: werkkleding
Havep, Vlach, Snickers, MT, eigen merk etc. maar ook

schoonspuitpakken, regenkleding etc.

Op is bij ons niet op!

Gevraagd:

horeca-
medewerker m/v
werktijden in overleg.

Hotel Leemreis
Spalstraat 40
7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 74

v.o.f.
s ch o o r ste e n ve e g b e d r i jf

^^^

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Ontwerp en
realisatie internetsites

Weevers Net

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

Zonder U geen Unicef.
Zonder U kunnen we de straatkinderen van
Oost Eoropa geen veilig thuis geven.
Word lid. Bel 070-3339300 (kantooruren).

www.unicef.nl



Tournee ZomerOrkest
Nederland 2002

olitie varia GROEP

Een uniek harmonieorkest met
een andere kijk op blaasmu-
ziek.
In de zomer van 2002 gaat het Zo
merOrkest Nederland (ZON) weer
op tournee. Het ZON is een elk jaar
opnieuw samengesteld harmonie-
orkest dat bestaat u i l jonge, ta-
lentvolle muzikanten van 16 tot
en met 23 jaar. De muzikanten
staan dit jaar onder leiding van de
dirigenten Alphons van Stenis en
Wout Ligterink. Als solist /al op-
treden de klarinettiste Tamara van
Koetsveld. Op het programma
staan werken van onder andere
Mendelsohn Bartholdy, Khatcha-
turian, Appermont en Mangione.

'Ier gelegenheid van het vijftienja-
rig bestaan van het ZomerOrkest
Nederland ging in de /omer van
2001 eenmalig het /.ogenaamde
'HoogteZON' op tournee, een reü-
nieorkest met bij/ondere ZON-mu-
zikanten uit de afgelopen jaren.
Onder andere Jörgen van Rijen, so-

lotrombonist van het Koninklijk
Concertgebouworkest, nam in dit
orkest plaats. Dit jaar is het muzi-
kale woord echter weer aan de
jeugd.
De concerten vinden in de open-
lucht plaats, op het galaconcert in
Vorden na, welke op donderdag-
avond 8 augustus in de Christus
Koningkerk plaatsvindt.

Een nieuw element in de op/et
van het ZON is de ZONsolisten-
prijs: het verzorgen van een solo-
concert tijdens de tournee van het
ZON. De KNFM heeft deze prijs
voor het eerst uitgereikt aan de
klarinet t is te Tamara van Koets-
veld. Tijdens het KNFM-solisten-
concours te Barneveld in oktober
2001 kwam zij als winnaar uit de
bus in de sectie 'Blazers Alge-
meen'. Zij zal dan ook soleren tij-
dens de concerten van ZON 2002.
l let ZomerOrkest Nederland (ZON)
is al ruim 15 jaar een begrip in de
Nederlandse blaasmuziekwereld.

Dit harmonieorkest heeft als
hoofddoel de promotie van de
blaasmuziek in de ruimste zin van
het woord. Het maakt daartoe elke
zomer een tournee door Neder-
land waarbij het tien dagen lang
en twee keer per dag concerten
geeft. Deze concerten zijn zeer
laagdrempelig doordat ze in de
openlucht (in stadscentra, jacht-
havens en op campings, etc) gege-
ven worden zonder franje of uiter-
lijk vertoon, dat wil /eggen zonder
uniformen. De orkestleden zijn
jonge, talentvolle muzikanten uit
heel Nederland die de kans krijgen
met een kwalitatief goed orkest op
tournee te gaan. Om aan het pu-
bliek te laten horen wat een har-
monieorkest zoal kan spelen, is
het repertoire sterk gevarieerd sa-
mengesteld! Op het programma
worden oorspronkelijk voor blaas-
orkest geschreven werken in aller-
lei stijlen afgewisseld met bewer-
kingen van onder andere klassie-
ke, pop- en filmmuziek.

2002 afronding grondverwerving
Groote Veld
2002 moet het jaar worden
waarin de verwerving van agra-

rische grond voor het natuur-
gebied Groote Veld grotendeels

15 september met Kinder-straat-muziel<festival

Koopzondag met veel
muziek
De koopzondag op 15 septem-
ber a.s. zal volop in het teken
staan van mziek. Zo wordt in de
Herberg weer de Harmonica-
dag gehouden, 'n Gebeuren dat
veel liefhebbers van de Harmo-
nica en dat zijn er velen beslist
niet willen missen.

In het dorp zal een dweilorkest ak-
tief zijn terwijl draaiorgelmuziek
ook /al bijdragen aan een vrolijke
sfeer.

JEUGD-STRAAT-FESTIVAL
De PR-commissie van de VOV wil
de/.e dag ook de jeugd niet verge-
ten en organiseert geheel onder
het motto van de/.e dag een Jeugd-
straat-festival. Kinderen tot en met
17 jaar kunnen in twee categorien
dus solo of als groep hun zang of

muzikale ta lenten laten zien of
horen. De leeftijdsgrens is ver-
deeld in twee groepen. Men groep
t/m 12 jaar en een groep van 13
t/m 17 jaar.

'n Deskundige en onafhankelijke
jury zal de optredens gaan beoor-
delen. De Vordense Ondernemers-
vereniging wil per categorie en
leeftijdsgroep drie mooie prijzen
beschikbaar stellen. Dus schroom
niet en toon je ta lenten.

Geef je zo snel mogelijk op d ooi-
onderstaande bon ingevuld in te
leveren bij:
Profile Bleumink Dorpsstraat 12
Mree-Wheel Zutphenseweg 8
Roosenstein Qual i ty Wear Burg.
Galleestraat 12
Drukkerij Weevers Nieuwstad 30

Naam

Adres

Woonplaats tel.

Ik/Wij* doen mee met
Muziek / zang*

personen. Leeftijdsgroep

* Invullen en doorhalen wat niet van toepassing is.

wordt afgerond. Daarmee zal
aan het eind van het jaar duide-
lijk zijn welke gronden naar Na-
tuurmonumenten gaan en in-
gericht worden als natuur.

De Provincie Gelderland wil het
Groote Veld, het grootste bos- en
natuurgebied van Oost Gelder-
land, laten ontwikkelen tot een
natuurl i jk landsO

chap met een natuurli jke afwisse-
ling van gesloten bos en meer
open plekken met heide, schrale
grazige vegetaties en struwelen.
Hiervoor wil de provincie het be-
staande natuurgebied uitbreiden
met 259 ha agrarische cu l tuur -
grond die er tegenaan ligt. Bedoe-
ling is de/e grond op basis van vrij-
willigheid te verwerven en over te
dragen aan Natuurmonumenten.
Een inrichtings- en beheersplan
voor het gebied zal duidelijk ma-
ken hoe het gebied er precies uit
gaat zien.

Om de wensen van de provincie te
realiseren is de Dienst Landelijke
Gebied in 1998 het project Groote
Veld gestart. Dit project moet in 5
jaar worden afgerond. De afgelo-
pen jaren is vooral gewerkt aan de
grondverwerving, waarvoor extra
middelen door Natuurmonumen-
ten beschikbaar zijn gesteld.

In 2002 moet de grondverwerving
grotendeels worden afgerond, zo-
dat bekeken kan worden welke
percelen toegevoegd kunnen wor-
den aan het eigendom van Na-
tuurmonumenten. In 2002 en
2003 wordt vervolgens gewerkt
aan het plan voor inrichting en be-
heer van het gebied.

Milieu
Een loon werkersbedrij f uit Vorden
heeft een proces verbaal gekregen
ter zake het niet voldoen aan een
milieuvergunning.

Een loon werkersbedrij f uit Vorden
heeft een proces verbaal gekregen
voor het uitbreiden van de inrich-
ting zonder daarvoor de vereiste
vergunningen te hebben aange-
vraagd.

Vrijdag 19 juli
Een jongen is met zijn bromfiets
op de Zutphenseweg onderuit ge-
gaan. Hij had schaafwonden en is
hiervoor overgebracht naar het
ziekenhuis in Zutphen. Toen de va-
der van de jongen de bromfiets de
volgende ochtend wilde ophalen,
bleek deze er niet meer te staan.
Een anderhalf uur later gaf de
man door dat de bromfiets terecht
was. Vrienden van zijn zoon had-
den de bromfiets meegenomen.

Zaterdag 20 juli
Op de Ruurloseweg heeft zich een
eenzijdig ongeval voorgedaan. De
bestuurder van een personenauto
raakte de macht over het stuur
kwijt. Hierdoor kwam hij met de
rechterwielen in de berm terecht,
waarna hij dwars over de rijbaan
naar de linkerzijde over het fiets-
pad in de berm kwam. De auto
kantelde en kwam op het dak in
een parkeerstrook tot stilstand.
Zijn verwondingen bestonden uit
schaafwonden aan de rechterelle-
boog en onderarm. Na een adem-
analyse bleek dat de man te veel
had gedronken.

Zondag 21 juli
Tijdens de nachtdienst is er een al-
coholcontrole gehouden. Een ze-
vental mensen heeft moeten bla-
zen. Geen van hen had te veel ge-
dronken.

Maandag 22 juli
Op de Horsterkamp is middels de
radarwagen gecontroleerd opsnel-
heid. Ter plaatse geldt een maxi-
mum snelheid van 50 km/h. In to-
taal zijn 651 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan hebben er 32 een
proces verbaal gekregen voor het
overtreden van de maximum snel-
heid. De hoogst gemente snelheid
bedroeg 75 km/h.

Bij het station van Vorden is een
oma-fiets gestolen.

Dinsdag 23 juli
Op de Ruurloseweg is middels de
lasergun gecontroleerd op snel-"
heid. In l uur tijd zijn 75 voertui-
gen gecontroleerd. Hiervan heb-
ben er 2 een proces verbaal gekre-
gen voor het overtreden van de
maximum snelheid. De hoogst ge
meten snelheid was 72 km/h.

'.
Woensdag 24 juli
Op de Ruurloseweg is een bestuur-
der staande gehouden, nadat hij
met een snelheid van 144 km/h
over deze weg reed, terwijl 80
km/h is toegestaan. Omdat hij de
snelheid met 64 km/h heeft over-
treden is zijn rijbewijs ingevorderd
en heeft hij eenproces verbaal aan-
gezegd gekregen.

Men bestuurder wilde met zijn
auto de Onsteinseweg oprijden.
Om de weg goed te kunnen over-
zien reed hij een klein stukje de
weg op. De naderende automobi-
list zag dit en remde. Aangezien
het wegdek nat was, kon hij zijn
voertuig niet op tijd tot stilstand
brengen. Een aanrijding was het
gevolg. Beide voertuigen zijn afge
sleept.

Donderdag 25 juli
Gisteren heeft zich een aanrijding
voorgedaan tussen een personen-
auto en een reebokje. De ree stak
plotseling de weg over. De bestuur-
ster van de personenauto kon een
aanrijdingniet meer voorkomen.
Het reebokje overleefde de aanrij-
ding niet.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 14 juli

GEVONDEN: mobiele telefoon,
pocketline
VERLOREN: blauwe protemonnee
met o.a. 3 foto's erin / zwart leren
heren portemonnee, met o.a.
bromfietscertificaat / herenhorlo-
ge, merk Festina / blauwe jas,
merk Tenson / sleutelbos in grijs
etui / siamese kat, wit met beige
poten en staart / groene PTT brie
venbus op paal / mobiele telefoon,
blau, merk Nokia 3310.

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

Zingen na de vakantie?
Vakantie, een goed moment om
lekker bij te tanken en te ont-
spannen, maar wellicht ook om
eens vooruit te kijken en plan-
nen te maken voor na de va-
kantie.

Zoek je een activiteit die zowel in-
spanning als ontspanning vergt
dan is (samen) zingen misschien
iets voor jou. Samen zingen en
musiceren is bijzonder plezierig
en ontspannend.

Alle stemmen geven samen een
grotere, krachtigere klank, die als
een vonk overspringt. Bij Gospel-
zanggroep Interchrist onder lei-

ding van Piet Piersma kan dat.
Ook al bestaat men als zanggroep
op papier al heel wat jaren, de
vorm en inhoud zijn al regelmatig
vernieuwd. Ook voor het komende
seizoen heeft men een aantal ver-
anderingen in petto.

OPEN REPETITIES
Wil je eens komen luisteren of ge-
woon meezingen? Je bent van har-
te welkom tijdens een repetitie of
optreden.
Men zingt elke woensdagavond in
de school "Het Hoge".

Men start na de vakantie op
woensdag 11 september.

Fietstocht langs
bedrijven
De afdeling Vorden- Warnsveld-
Zutphen van de GLTO organi-
seert zaterdag 3 augustus aan-
staande een fietstocht langs
een aantal bedrijven.

De deelnemers kunnen die dag 's
morgens starten bij de Dorpskerk
Zo zullen tijdens de tocht een

loonbedrijf, een hoveniersbedrij f,
een geitenhouderij, een dieren-
pension en een rundveebedrijf be
zichtigd worden.
"Ergens" onderweg zullen een
aantal dames van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen
overheerlijke pannekoeken bak-
ken en serveren.



Tijdens de bouwvakvakantie
zijn wij gewoon geopend!
Behalve de koopavonden

Keukenprinsessen
zijn bij ons

de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want

met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens voor

iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een

bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 452 O 00

HOljSLAG De beste keus !

Bedshop de Duif Zutphen zoekt op
korte termijn een

Verkoopmedewerkster

nu

* L *»'*'A * ~ l
• ' . ; • . : ;.;;,

puchon
Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.
telefoon (Q575) 46 32 79
maandag gesloten

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winter»/

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren «n bedrijven!

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis - HTML pro Website onderhoud - Webmaster
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Hondenschool
'Klein Weetink' uit Velswijk

begint op 19 augustus
met de nieuwe trainingen.

Alle onderdelen
Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters, (0314) 64 14 36 of
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61

Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers.

H.G. Peppelman
Twenteroute 5b

Heelweg
Tel. (0315) 24 16 16

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

fulltime of parttime

Functie-eisen:
• Leeftijd vanaf 20 jaar.
• Verkoopervaring in de textiel- en/of

meubelbranche heeft wel de voorkeur
maar is niet noodzakelijk.

Schriftelijke of telefonische sollicitaties
te richten aan:
Bedshop de Duif
t.a.v. de heer D. van Bemmel,
Postbus 249, 7200 AE Zutphen
onder vermelding verkoopmedewerkster.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 • Zutphen • Tel. (0575) 51 28 16

NATUURLIJK als 't om slapen gaat!

Te koop:

opvangbak
geschikt voor olie, vet, inkt,
bestrijdingsmiddelen, etc.
Bestand tegen chemische invloeden.

Lengte 335 cm, breedte 154 cm,
hoogte 15 cm.

d r u k k e r i j Weevers

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

Kijk voor
meer

nieuws
op:

Mode voor halve prijzen
Mc Gregor
For Fellows

New Bondstreet
Peter van Holland

Gerry Weber
Rosner
Samoon
Frankenwalder

TEUNISSEN
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo

telefoon 0573-451 438
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!*|PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.)

<Jk_- ^*N <

(0575)461947

Smart
City Coupé

oranje bj. 1999
€ 9.950,-

Peugeot 205
1.4 Generation

rood bj. 1997
€ 5.950,-

Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95
Peugeot 106 1.1 Accent Select rood 04-97
Peugeot 206 1.4 XS Tangerine 02-99
Peugeot 206 2.0 HDI XS 3-d grijs 03-01
Peugeot 306 1.9 XRD goudgeel 03-98
Peugeot 306 1.6 XR E2 groen 04-94
Peugeot 306 1.4 XN break rood 11-98
Peugeot 307 2.0 HDI 3dr grijs 02-02
Peugeot 406 3.0 V6 24V Coupe grijs 03-00
Peugeot 406 2.1 STDT break groen 02-97
BMW 5 serie 3.5 U9 grijs 07-89
Peugeot 605 2.0 SRI Aut. Groen 01-91
Volvo 940 2.0 GL wit 06-91
Jeep Grand Cherokee 4.0 LTD Aut. 4WD 06-96C 18.900
Peugeot Boxer 350L 2.5 TD Dl PU wit 09-99 € 13.950
Renalult Megane 2.0 Cabriolet blauw 03-00 € 22.000

www.ridderhof.peugeot.nl

€ 4.950
€ 7.750
€ 10.950
€ 15.950
€ 8.500
€ 4.750
€ 11.450
€ 27.500
€34.950
€ 11.950
€ 7.450
€ 2.750
€ 2.950

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink
Rondweg 2

DAEWOO Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo
Matiz SE

blauw bj. 1999
€ 9.950,-

Daewoo
Nexia 1.5 GTX

blauw bj. 1999
€ 5.500,-

Daewoo
Nubria 1.6 SE
rood bj. 1998
€ 10.450,-

HERWERS
Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

^BtëSFif*

Nissan Micra 1.3 GX 3-drs 1993
Nissan Micra 1.0 Airco 3-drs 1997
Nissan Sunny 1.4 Clair 3-drs 1995
Nissan Almera 1.5 Comfort AC 3-drs 2000
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-drs 1995
Nissan Almera 1.4 S 3-drs 1996
Nissan Almera 2.0 Diesel Airco 5-drs 1999
Nissan Almera 1.4 Sport Airco 5-drs 1999
Nissan Primera 1.6 LX Airco 4-drs 1994
Nissan Primera 2.0 GX Airco 5-drs 1997
Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-drs 1996
Nissan Primera 1.8 Sport + AC 5-drs 2001
Nissan Primera 1.8 Luxury AC Estate 2000
Nissan Maxima 2.0 SE . 4-drs 1997
Nissan Maxima 3.0 SE . 4-drs 1999
Nissan Vanette 2.3D Cargo 2000
Nissan Patrol 2.8 TD grijs kent. 3-drs 1998
Audi A6 2.4 121 KW Ambiente 4-drs 2000
BMW 318i Executive 4-drs 1996
BMW 316i Automaat 3-drs 1989
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999
Daihatsu Cuore 3-drs 1995
Ford Focus 1.8 Ambiente 5-drs 1999
Honda Civic 1.5 Lsi 4-drs 1995
Mercedes Vito 2.3 D dubb. cabine 1999
Mitsubishi Space Star 1.8 5-drs 2000
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 5-drs 1997
Opel Astra 2.0 Elegance autom. 4-drs 2001
Renault Scenic 1.6 RXE 5-drs 2000
Toyota Corolla 1.6 G Li Aut. 3-drs 1999
Volvo S401.8J 16v 4-drs 1997
VW Golf 1.8 Cabrio 3-drs 1994
VW Golf 1.8 Station 5-drs1996
Peugeot 206 1.4 Gentry 3-drs 2000
Mazda 323 F 1.6 GLX . 5-drs 1994
Opel Frontera 3.2 V6 5-drs 1999

€ 3.750
€ 7.700
€ 5.900
€ 14.950
€ 6.500
€ 6.800
€ 10.900
€ 12.250
€ 5.500
€ 10.900
€ 7.250
€20.400
€ 17.500
€ 13.600
€ 17.950

ex.€ 10.250
ex.€ 17.950

€ 27.000
€ 13.000
€ 2.500
€ 8.600
€ 3.300
€ 12.250
€ 6.800

ex.€ 6.800
€ 16.500
€ 9.000
€ 18.250
€ 18.500
€ 11.300
€ 11.300
€ 10.750
€ 8.750
€ 11.750
verwacht
verwacht

Vanuit Zutphen beeldbepalend voor
de entree in Vorden: Klein Brinke, een
veelzijdig bedrijf met vertrouwde
Achterhoekse vriendelijkheid en service
Even kleurrijk als de uitstraling van het
pand zijn de diensten waarvoor u hier
terecht kunt. Natuurlijk, het is een ga-
ragebedrijf waar men voor nieuw- of
gebruikt terecht kan in alle merken. En
voor het merk Peugeot heeft men een
agentschap. Maar dealer is men van

Gazelle? Jaze^

www.herwers.nl

Klein Brinke: Groot in veelzijdige dienstverlening en service.

een nieuwe fiets en fietsreparaties kan
men hier terecht.
Een andere belangrijke vorm van
dienstverlening is het taxibedrijf. Met
bijna 20 eenheden vervoert men da-
gelijks vele personen. Of het nu
groeps-, ziekenfonds-, rolstoelvervoer
of een gewone taxirit is. Ook rouw- en
trouwdiensten kunnen geheel naar
wens uitgevoerd worden, waarbij met
name voor trouwerijen een prachtig
gerestaureerde Ford A uit

zorgen voor een tijdloos en sfeervol
plaa
En dan is er nog het Total tankstation,
met service! Buiten de openingstijden
kan men hier zelf tanken en afrekenen
d.m.v. een buitenbetaalautomaat met
PIN.
Appie en Jo Klein Brinke, zoon Eddy
en 15 medewerkers staan voor u klaar.
Het is maar dat u het weet als u weer
het prachtige Vorden binnenrijdt.



EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

VWGolf
Variant 1.9 SDI
groen bj 1999

58.000 km

VW Passat 1.9 TDI 110pk 136000 km blauw bj 1999
VW Polo 1.6 3-drs zwart 143000 km bj 1995
Opel Vectra 1.6 16V sedan paars met 64000 km bj 1997
Peugeot 106 1.6 Automaat groen met78000 km bj 1996
Opel Corsa 1.2 16V blauw met. 63000 km bj 2000

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314) 62 18 64

Renault
...egane Scenic
2.0 blauw met.

96.000 km, 1997

Mitsubishi Charisma Hatchb. 1.8 GDI. 33000 km bj 1999
Opel Tigra 1.6 16V LM vlgn. paars met. 98000 km bj 1995
Renault Clio Automaat zwart met. 96500 km bj 1994
Opel Astra Station 1.8 16V zwart met. 63000 km bj 1999
Volvo V40 1.8 zwart met. airco 81000 km bj 1998

Autobedrijf Robert Wit selink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

FiatSeicento 1998
Opel Corsa Airco 2000
Volvo 940 1992
Toyota corolla 1996
VW Golf 1996

Renault
Twingo

1998
€ 6.650,-

€ 4.800
€ 9.000
€ 4.995
€ 6.850
€ 7.000

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76
www.vangeldereautos.nl

Volvo
850 TS Station

1996
€ 13.950,-

Audi A8 2.8 V6 Quattro Autom. Full opt. '95 € 17.950
VW Caddy 1.9 D .'99 (prijs ind BTW) € 8.200
Opel Combo 1.7 D '96(prijs incl. BTW) € 5.150
Mazda MX-5 cabrio i.z.g.st. '90 € 9.600
Volkswagen Polo 1.4 zwart '95 € 6.250

Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Nissan
Bluebird 1.6 LX

1980
kleur: wit

Opel Vectra Automaat LPG. 1992 kleur: wit
Peugeot 505 G LD bj 1985 kleurrood Diesel
Pontiac Bonneville Automaat bj 1987 kleur: rood
VW Golf GTi bj. 1985 kleur: groen Lm velgen
Renault 19 5 deurs bj 1989 kleur: blauw

M
Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)45 1974

Renault
Megane coupé

blauw 05-96

€ 7.950,-

Daihatsu GranMove groen 07-01 € 15.975
Honda Civic 1.4 City rood 04-99 € 10.250
Opel Astra 1.6 station groen 05-96 € 7.995
Toyota Corolla 1.3 Xli zwart 07-96 € 8.250
Nissan Primera 2.0 16V SLX. groen 03-96 € 7.975

Auto-Centrum R.A. Kluit
Alfa Romeo specialist www.alfa-specialist-kluit.nl

Dorpsstraat 28 - Wichmond (0575) 44 10 30

Ford Escort
Clipper 1.8TDI

groen '97 stuntprijs

€ 6.500,-

Alfa Romeo 146 1.6 LPG 1996 rood metallic
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1994 rood. sportvelgen st. bekr.
Alfa Romeo 156 2.0 16V blauw met. 48000 km 2000
Alfa Romeo 33 1.4 IE rood. sportvelgen. 89000 km 2000
Alfa Romeo Spider 2.0 TS Cabrio .leer 55000 km 1997

AUTO schade
AUTO belettering

Reklame
VOOR AL UW BfLfTTfBINGfNH!

Joost v. Leussen

ZE. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 56 59 59
Fax (0575) 44 20 91
Privé (0575) 45 20 70
E-mail jos.autoschade-reklame@planet.nl

+ Auto Beletteringen

+ Reklameborden

+ Spandoeken

+ Full Colour Stickers

+ Bewegwijzering

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-niienhuis.nl

Ford
Escort 1.6 16V

station 1996

€ 6.950,-

Ford Focus 1.6 16V blauw met. 5-drs 2000 € 14.950,-
Opel Corsa 1.7 D 3drs d.blauw met. 2000 € 9.750,-
Subaru Vivo 3-drs geel-groen. 9800 km 1999 € 4.500,-
SuzukiSwift 3-drs blauw .met. 1998 € 5.950,-
SeatCordoba 1.4 4-drs groen. 1995 € 4.500,-

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
06 -21451588

Citroen
1.6 Zx aura

LPG bj. 1992
€ 1.000,-

tot€ 4.000,-
tot€ 1.500,-
tot€ 6.000,-
tot€ 7.500,-
tot € 10.000,-

VAKGARAGE *
HANS SLOOT
Ruurtoseweg 60 • Hengelo • Telefoon (0575) 46 18 71

www.hanssloot.nl

Peugeot 404 coupé klassieker wit bj. 1967 € 6.000
VW Golf CL 1.4 bj. 1995 kleur: rood € 6.250
Suzuki Jimny 4 x 4 zwart met stiping bj. 1998 € 10.500
Renault Megane 1.9 Diesel kleur: wit bj 1997 € 6.500
Fiat Tempra Station kleur: groen bj 1991 € 2.000

tölein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Renault 19
Cabriolet

114.000 km 1992
zwart met., radio

Peugeot 406 2.0 Coupe 5-1998 grijs met. 7000 km
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 8-1997 rood met. 50000 km
Peugeot 106 1.4 G LD 1-1998 rood met. 97000 km
Peugeot 405 Break 1.9 GLD 1992 grijs met. 350000 km
Ford Escort Van grijs kent. 6-1995 wit. 65000 km



Overname afdeling Services van Lievestro Software:

Uitbreiding Weevers Net

Weevers Net in Vorden heeft per
l juli de afdeling Services van
Lievestro Sofware in Zelhem
overgenomen. In totaal werken
er nu zes personen bij Weevers
Net. Het bedrijf in Vorden
houdt zich naast systeembe-
heer ook bezig met het ontwik-
kelen en onderhouden van in-
ternetsites. Weevers Net is een
dochteronderneming van Druk-
kerij Weevers.

Lievestro Software in Zelhem heeft
de afgelopen 2,5 jaar een storm-
achtige ontwikkeling doorge-
maakt. „Ons bedrijf bestond tot
voorkort uit drie verschillende af-
delingen. Gezondheidszorg, Pro-
jecten en Services", legt directeur
Johan Lievestro uit. „Doordat we
op alle fronten heel sterk aan het
groeien waren, bestaat het gevaar
dat je niet overal meer voor hon-
derd procent kunt gaan. En dat
zouden wij een slechte zaak vin-
den. Wij zijn daarom op zoek ge-
gaan naar een partner die onze af-
deling Services (systeembeheer)
wilde overnemen zodat wij ons he-
lemaal kunnen concentreren op
de afdelingen Gezondheidszorg
en Projecten." De afdeling Projec-
ten houdt zich voornamelijk bezig

met het ontwikkelen en het on-
derhouden van software voor be-
drijven (Visual Basic, Oracle en Co-
bol). Daarnaast heeft het bedrijf
zich gespecialiseerd in het ontslui-
ten van informatie uit bedrijfsda-
tabases (Oracle, MS-SQL/Access)
door gebruik te maken van stan-
daard rapportagetools zoals Cry-
stal Reports. De afdeling Gezond-
heidszorg is onder andere distri-
buteur van een planningspakket
voor operatiekamers van zieken-
huizen.
Johan Lievestro is erg blij dat de af-
deling Services nu bij Weevers Net
is ondergebracht. „Wij zijn met di-
verse partijen in gesprek geweest.
Voorwaarde was dat wij onze klan-
ten ook op de langere termijn een
goede continuïteit willen bieden.
Wij waren dan ook op zoek naar
een bedrijf dat net als wij de lat
hoog heeft liggen als het gaat om
kwaliteit. Verder vonden wij het
ook erg belangrijk dat Weevers
Net al meerdere systeembeheer-
ders in huis heeft. Onze klanten
gaan er op het gebied van kennis
en ervaring dus alleen maar op
vooruit", licht hij toe. De overna-
me van het dienstenpakket heeft
geen nadelige gevolgen voor het
personeel bij Lievestro Software.

Eén personeelslid is per l juli in
dienst getreden van Weevers Net.

STRATEGISCHE KEUZE
Deze zomer is het precies twee
jaar geleden dat Weevers Net van
start ging. „Ook wij hebben een
zeer voortvarende start gemaakt",
zegt directeur Dick Impens. „We
groeien nog steeds. Het nadeel in
deze branche is alleen dat het heel
erg moeilijk is om goed en gemo-
tiveerd personeel te vinden. Hier-
door kun je minder snel groeien
dan je eigenlijk wil."
De overname van de afdeling Ser-
vices van Lievestro Software moet
dan ook worden gezien als een
strategische keus. „Wij kunnen op
deze manier weer een goede sy-
steembeheerder aan ons team toe
voegen zodat wij de klanten op
een nog hoger niveau kunnen be-
dienen." Dit betekent echter niet
dat Weevers Net geen nieuwe en-
thousiaste systeembeheerders kan
gebruiken. Ook bij Weevers Net
geldt het motto 'regeren is voor-
uitzien'. Enthousiaste systeembe-
heerders die op zoek zijn naar een
inspirerende werkomgeving kun-
nen dan ook altijd reageren via de
website van het bedrijf:
www.weevers.net.

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

De redactie

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, tel 55 27 58

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

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

Stefan Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

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

Addinkhof
Het Heüink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

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

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

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Me/. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulinoelaan

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

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

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

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

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

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

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27

De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispeikampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoitmaet

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Public relations: LG. Weevers
telefoon (0575) 55 14 04 of (0575) 55 10 10

Jongeren Werkgroep Roemenië
is vertrokken
Na een aantal acties is het dan weer zover. Met een groep van
16 mensen is de JWR zaterdag 27 juli naar Roemenië ver-
trokken. De uitzwaaidienst is gehouden op vrijdag 26 juli in
de grote kerk.

De groep jongeren zal in Roemeniue een speeltuin gaan bouwen
in het plaatsje Ocna Mures. Het afgelopen jaar hebben veel acties
in het teken van dit doel gestaan. Met hulp van een aantal Roe-
meense jongeren zal de JWR deze speeltuin gaan realiseren. Een
deel van het materiaal is gesponsord en voor de rest zal de op-
brengst van de acties gebruikt worden die het afgelopen jaar zijn
gehouden. Een van de acties om de bouw van deze speeltuin mo-
gelijk te maken was het evenement „Hengelo dat staat als een
paal", waar ook een ballonnenwedstrijd aan was verbonden en
waar veel kinderen aan hebben deelgenomen. De ballon die het
verst door de wind was meegenomen kwam in Haaksbergen te-
recht en was van Dionne Bosschloo. Zij heeft een leuk prijsje ge-
kregen. Gefeliciteerd!
De 4 kaartjes die zijn teruggestuurd waren van • Dionne Bossch-
loo (Haaksbergen) • Ashley Röttger (Eibergen) • Ilja Koers (Bel-
trum) • Moniek Vos (Groenlo).



UNIEK: GRATIS NAAR DE
RIZLA+ RACING DAYIII

Verkeerstip:

Zondag 4 augustus
Snelheid, stunts, spanning, sfeer en sensationele races! Dat kun je op
zondag 4 augustus allemaal beleven tijdens het GRATIS toegankelijk au-
to- en motorsport-festijn, de Rizla+ Racing Day III op het TT Circuit Assen.
Het programma biedt bumperklevende autoraces, zinderend spannende
motorsport, een 360 graden over de kop rollende Gauloises Renault
truck, tal van aanwezige Grand Prix-toppers, waaronder Jurgen van den
Goorbergh, Jarno Janssen, Olivier Jacque, 'Haru' Aoki, Shinya Nakano, de
Paris-Dakar DAF-truck van Jan en Gerard de Rooij op de baan en de fon-
kelend glinsterende Formule 1 bolide van Mika Salo (Toyota F1) in de
paddock, en nog veel en veel méér... Kortom, knip uit die gratis toe-

Topsport van de bovenste plank

Vorig jaar trok het aantrekke-
lijk wedstrijdprogramma en de
aanwezigheid van onder ande-
re Jos Verstappen met zijn Ar-
rows Formule 1 en Jurgen van
den Goorbergh méér dan
45.000 bezoekers naar de 2e
editie van de Rizla+ Racing
Day, het enige gratis toegan-
kelijke evenement op dit ge-
bied in Nederland.

Nederland'; grootste gecombi-
neerde sportevenement
De gratis toegankelijke Rizla+

Van den Goorbergh komt op 2 en 4 wielen in aktie

Racing Day is het grootste ge- gramma, afgewisseld met
combineerde auto-, motor- en enerverende demonstraties
kartsportfestijn van Nederland Daarnaast belooft de racedag
en neemt na twee edities een net als voorgaande jaren weer
prominente plaats in op de ka- een aantal spectaculaire verras-
lender van menig snelheidslief- singen te bevatten. Met name
hebber. de vaak onverwachte aanwe

zigheid van Internationale pro-
Waar anders kan men op een minenten en de daarbij beho-
evenernen.t genieter, van wed- rende exotische voertuigen
strijden, demo's, stunts en BN- maken dat de Rizla+ Racing
ers en dat alles zonder toe- Day bij vele auto- en motorlief-
gang te betalen! De Rizla* Ra- hebbers nu hoog aangeschre-
cing Day III biedt de toeschou- ven staat,
wers wederom een goed
gevuld en divers wedstrijdpro-

Tijdens de Rizla-t- Racing Day III
zullen opnieuw een groot aan-
tal auto- en motorsport promi-
nenten hun opwachting ma
ken. Zo zal onder anderen het
voor dit seizoen nieuw gefor-
meerde DeGraaf Grand Prix
Team met coureurs Jarno Jans-
sen en Haruchika Aoki zijn op-
wachting maken. Beide cou-
reurs komen momenteel uit in
het Wereldkampioenschap
Wegrace voor motoren in de
uiterst competitieve 250cc klas
se. Neerlands enige MotoGP
coureur Jurgen van den Goor-
bergh is ook van de partij, net
als zijn collega's Olivier Jacque
en Shinya Nakano. De in Mona-
co woonachtige Van den Goor

bergh maakt opnieuw de tradi-
tionele jaarlijkse overstap van
twee naar vier wielen door aan
de start te verschijnen van de
ID&T Clio Renault Sport cup

Autosportliefhebbers worden
op zondag 4 augustus getrak-
teerd op races in de ID&T Clio
Renault Sport cup, de Pearle
Alfa 147 Challenge en de Toyo-
ta Yaris cup. Verrassend hard
zullen ook beide heats van het
E.K. 250cc Superracekarts gaan.
Deze gestroomlijnde, platte ra-
cekarts zijn goed voor de snel-
ste rondetijden van de dag!
Het motorprogramma zal be-
staan uit wedstrijden om het
Open Nederlands Kampioen

schap in de 125cc, 250cc, Super-
sport 600 en Superstock klas-
sen. Ondanks de grote
diversiteit hebben alle aanwe-
zige klassen twee belangrijke
eigenschappen gemeen: een
druk bezet en competitief
startveld!

Tijdschema Rizla+ Racing Day III
De trainingen voor de Rizla+ Racing Day III (die
overigens niet gratis toegankelijk zijn) worden
verreden op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus.
Het programma voor de GRATIS toegankelijk
wedstrijddag start al om 09.00 uur 's morgens
met Heat 1 van de 250cc Superkarts, waarna de
4 motorraces worden verreden. Na de 2e heat
van de Superkarts volgt dan de middagpauze,
waarin het Renault Truck Stuntteam, de Paris-

Dakar DAF en o.a. de aanwezige Grand Prix
motorcoureurs in actie komen. Daarna is het de
beurt aan de vier autoraces die op het pro-
gramma staan.

Een hele dag door kunt u tegen betaling van
slechts 15 Euro in de paddock genieten van alle
warmdraaiende auto's en motoren. Het tijd-
schema van zondag 4 augustus luidt als volgt:

Mika Sa/o's Formule 1 Toyota is te bewonderen in de Paddock

Publiekstrekkers in 2001:
Jos Verstappen en 250cc Superracekarts EK - Ie heat 14 ronden

125cc motoren 12 ronden

Superstock motoren

250cc motoren

Supersport GOOcc motoren

ZSOcc Superracekarts EK - 2e heat

Pauze - Stunts en Demo's

IDftT Clio Renault Sport Cup

Toyota Yaris Cup

Pearle AHa 147 Challenge

Dutch Supercar Challenge

De Fransman Patrick Bourny
zorgt voor zinderende stunts

met de Renault trucks.

14 ronden

14 ronden

14 ronden

14 ronden

Formule 1 bolide en handtekeningen jagen
Voor de echte liefhebbers die
zo dicht mogelijk bij de actie
willen zitten zijn er voor
15,00 paddock toegangsbewij-
zen te koop en zelfs nu al te
bestellen De paddock-kaarten
geven op zondag 4 augustus
toegang tot het kloppende
hart van de TT Circuit Assen.
Daar waar de beroemde en

minder beroemde coureurs
tussen de races door verblijven
en de Formule 1 bolide van
Mika Salo (Toyota F1), de Pa-
ris-Dakar DAF van Jan en Ge-
rard de Rooij en de Honda
Grand Prix-racers van Jurgen
van den Goorbergh, Jarno
Janssen en Aoki en de Gauloi-
ses Yamaha's van Jacque en

Nakano van dichtbij te bewon-
deren zijn. Een unieke moge-
lijkheid om een handtekening
te 'scoren' van een van de aan-
wezige GP-toppers en de di-
verse BN-ers (bekende Neder-
landers), waaronder diverse
soapsterren en voetbal vedet-
tes. Onder de Hoofdtribune bij
te tunnel, of aan de oostzijde

Stunts, demo's en 1O races

van de baan nabij het Welco-
me Center. De kaarten kunnen
nu ook al besteld worden op
www.rizlaracingday.com of
door te bellen met telefoon-
nummer (0592) 31 80 55

p" lm Knij) uitt neem mee!

Jarno Jannen in f uil action.

's Werelds beste race-asfalt, de
schuin oplopende bochten en
het feit dat de race-fans de
stuurmanskunsten van de cou-
reurs nergens ter wereld van zo
dichtbij kunnen aanschouwen,
zorgen voor een supersfeer en
steevast voor spectaculaire en
spannende races. De Gratis toe-
gang voor een hele dag enter-
tainment en auto e;i motor-
sport van de bovenste plank
vormen pen andpr pluspunt in

Jan en Gerard de Kooy testen voor Paris-Dakar.

de succesformule van de 3e edi-
tie van de Rizla* Racing Day.
Het grote scala aan randactivi-
teiten, waaronder de demon-
stratie van de Grand Prix-cou-
reurs Jurgen van den
Goorbergh, Jarno Janssen, Ha-
ruchika Aoki (J), Olivier Jacque
(F) en Shinya Nakano (J), de
uniek stuntende Renault trucks,
die 360 graden over de kop
over het circuit rollen, een de-
mo van rlp Paris-Dakar PAF

truck van Jan en Gerard de
Rooij en 10 spectaculaire auto-,
motor- en kartraces. De TV-re-
gistratie van onder andere de
programma's Formule 1 op RTL
5, Cars & Bikes op Yorin, SBS 6
Sport, Eurosport en RTV Dren-
the zorgt voor een uitstraling
van de Rizla-t- Racing Day door
heel Europa.

Zorg dat je er VROEG bent!!!
In verband met de verwachte drukte worden de Rizla+
Racing Day Hl-bezoekers dringend geadviseerd vroeg
naar Assen af te reizen, of voor het openbaar vervoer
te kiezen. De Regiopolitie Drenthe en KLPD melden dat
de verkeersafhandeling nagenoeg hetzelfde zal zijn als
tijdens de Dutch TT.
Alle motorrijders worden naar de afslag Assen/Smilde
(afrit 33) geleid en met de borden TT Motoren via Wit
ten naar de parkeerplaatsen doorgezonden.
Bezoekers die in de Zuidlus willen plaatsnemen op bij-
voorbeeld de Stekkenwal tribune, wordt aangeraden
via Meppel-Smilde te rijden of de A28 bij Beilen-Wes
terbork (afrit 31) te verlaten en dan de provinciale weg
Beilen Hooghalen en de TT-borden te volgen

Voor het overige verkeer dat de afrit 32 (Assen Zuid)
neemt, staan net als tijdens de Dutch TT TWEE RIJBA
NEN ter beschikking bij de Haarbrug. Met deze extra rij-
baan kan het verkeer nabij de 'bottle-neck" van de
Haarbrug veel vlotter naar de parkeerterreinen worden
geleidt. Ook wordt tijdens de aan- en afvoer van de be-
zoekers gebruik gemaakt van de zogeheten lichtkran
ten op de A28 en "spitsteams' van het KLPD/verkeers
politie. Stem af op RTV Drenthe (90,8 FM), die u over
alle speciale routes en filemeldingen rond het TT Circuit
Assen in de regio informeert.

Gratis kaarten ook op
www.rizidracingday.corn

Ook dit jaar doen de organisatie en sponsors Rizla+, De-
Graaf Technisch Personeel, Honda en Renault er alles
aan om grote aantallen toeschouwers weer een uniek
evenement te presenteren. Als hoogtepunt van een in-
teressante reeks promotiemateriaal brengt vloeitjesfa-
brikant Rizla-f een speciaal voor de Rizla+ Racing Day III
ontworpen vloeiboekje in omloop, dat niet alleen gratis
toegang geeft tot het evenement, maar waarmee ook
nog eens fantastische prijzen te winnen zijn. Technisch
uitzendbureau DeGraaf Technisch Personeel biedt de
gratis toegangsbewijzen ter waarde van 12,00 voor het
evenement aan in al haar filialen en ook Honda, Re-
nault, Alfa Romeo en Toyota dragen zorg voor versprei-
ding via hun landelijk dealernetwerk.

Naast de twee gratis loegangsKaarten voor de Kizia*
Racing Day III die onder aan deze krantenpagina staan
afgedrukt, kunt u ook nog extra gratis toegangskaarten
uitprinten door te surfen naar website
www.rizlaracingday.com . Surf voor merchandising,
caps, T-shirts etc naar www.race-planet.com of voor de
GRATIS TT-Babes Screensaver naar www.tt-assen.com.
Meer digitaal auto- en motornieuws vindt u op:

www.rizlaractngday.com
www.race-planet.com
www.renault.nl
www.degraaf.nJ
www.honda.nl
www.tt-assen.com
www.toyota.nl
www.aHaromeo.nl

www.vdgoorbergh.com
www.molenaarracing.com
www.jarnoianssen.com
www.gauloisesracing.com
www.knmv.nl
www.racesport.nl

TT Circuit Assen:
Mekka van de auto- en motorsport

Het TT Circuit Assen heeft na de drie grote ingrijpende
verbouwingen (kosten meer dan 25 miljoen Euro) niets
van haar charme en sfeer verloren en steekt daarmee in
positieve sfeer af bij de moderne betonnen kolossen op
andere circuits. De uit 1955 daterende piste, waarvoor
de basis werd gelegd met de eerste Dutch TT in 1925, is
prachtig in de natuur ingebed, met naast bijna 60.000
zitplaatsen bijna 3 km aan natuurlijke tribunes op gras
taluds die de baan omzomen Wat Monaco is voor de
Formule 1 fans en Wimbledon voor de tennisliefheb-
bers, dat is het TT Circuit Assen voor de méér dan een
half miljoen auto- en motorfans en tienduizenden dag-
jesmensen die jaarlijks het TT Circuit Assen bezoeken.



Achterhoeks Museum 1940-1945
nu op vernieuwde website

Over een kapotte boiler
en een huwelijk

Het Achterhoeks Museum 194O-
1945 in Hengelo (G) is voorzien
van een vernieuwde website. De
website geeft een goed beeld
van een unieke collectie uit de
periode 1933 tot en met 1945
die gedurende tientallen jaren
verzameld is door Jean Kreu-
nen. De website is aangeboden
door Weevers Net uit Vorden
die gespecialiseerd is in webde-
sign en systeembeheer.

Weevers Net brengt uw website-
wensen en/of automatiseringsbe-
hoeften aan de hand van een prak-
tijkgerichte inventarisatie in
kaart. Op basis hiervan volgt een
helder, op maat gesneden advies
over de beste IT-keuze, de meest in-
teressante aanpak van uw website
en de eventueel aan te schaffen ap-
paratuur. Indien gewenst verzorgt
Weevers Net tevens de installatie
van servers, werkplekken en rand-

apparatuur én het softwarematige
onderhoud en systeembeheer.

"Wat ik heel leuk vind is, dat de
website spontaan is aangeboden",
zegt Jean Kreunen van het Achter-
hoeks Museum. "Gerhard Weevers
j r. was met de Grafische Bond Oost
Gelderland op bezoek. Hij was on-
der de indruk van het museum.
Wat me erg aansprak was dat Wee-
vers veel waardering had voor de
manier waarop we dit gerealiseerd
hadden en hoe we er mee bezig
zijn. Dat is voor ons heel belang-
rijk", zegt Kreunen die zich vooral
bezig houdt met public relations
en collectie beheer. "Vooral dat
Weevers uit zich zelf reageerde om
ondersteuning te geven aan het
museum vind ik heel belangrijk".

Vorige week maandag werd in het
museum de vernieuwde website
door directeur Dick Impens van

Weevers Net symbolisch overhan-
digd aan Jean Kreunen. Bij de over-
handiging en het tekenen van het
contract waren verder aanwezig
voorzitter Henk Rouwenhorst van
de Stichting Achterhoeks Museum
en medewerker en uitvoerder van
de website Rudi Hendriksen van
Weevers Net.

Directeur Dick Impens van Wee-
vers Net had veel waardering voor
het museum. "Hier zijn mensen
serieus bezig. Er gebeurt iets goeds
waar we graag aan mee willen
werken. Door deze website werken
we gezamenlijk aan een goed pro-
duct", vond Impens die vooraf een
rondleiding had gemaakt door het
museum, onder leiding van Jean
Kreunen.
De vernieuwde website van het
Achterhoeks Museum 1940-1945 is
te vinden op: www.achterhoeks-
museuml94O1945.nl

Zangdienst
Dit wordt geen gewone "zang-
dienst", op zondag 4 augustus
in Wichmond, maar een dienst
met zang en veel muziek.

Het thema van deze dienst is dan

ook: "Met zang en muziek gelo-
ven!" Naast de liederen die we sa-
men zingen wordt er door ge-
meenteleden ook muziek ge-
maakt, o.a.: Garri t Bloemendaal
(mondorgel), Mineke Dimmendaal

(bamboefluit) , Anja Schieven
(dwarsf lui t ) , Jan Schieven (trom-
pet) en Wim Olthof (orgel).
Een dienst door en voor gemeente-
leden, een dienst met een lovend
karakter.

Tussen de zeshonderd klaag-
brieven die de werkgroep 'Be-
terwater!' inmiddels heeft ont-
vangen zit plotseling een reke-
ning van de firma Bosman. Om-
schrijving 'Storing boiler. Wis-
selaar verstopt'. Het verwar-
mingsblok bleek vol te zitten
met kalkaanslag. Aan werk-
loon, voorrijkosten en een nieu-
we pomp wordt inclusief BTW
Euro 374.00 berekend aan de
schrijver van de brief. Hij vraagt
de werkgroep deze rekening
door te sturen naar Vitens voor
vergoeding.

De rekening zal in september, sa-
men met de andere klaagbrieven,
worden overhandigd aan de direc-
tie van Vitens. Om daarmee op-
nieuw aan te tonen dat het aan-
pakken van het hoge kalkgehalte
van ons drinkwater veel en veel te
laat is gestart door de directie van
het Gelderse Waterleidingbedrijf.
Waardoor nu steeds meer mensen
er narigheid en hoge kosten door
hebben.

Hoeveel men te laat is blijkt ook
uit een mededeling van Vitens
woordvoerder, de heer Robert
Schoofs in de Lochemse editie van
het 'Gelders Dagblad'. Hij meldt
dat de beslissing om water aan te
kopen in Duitsland (waarover tus-
sen haakjes al in het Jaarverslag
2000 wordt gesproken) weer is uit-
gesteld. Oorzaak: de fusie tussen
de waterbedrijven van Gelderland
en Overijssel en de NUON. 'De fu-
siepartners zijn wel op de hoogte
gesteld van de plannen maar heb-
ben zich toen niet uitgesproken
over mogelijke import'.

Fijntjes merkt de woordvoerder
van Vitens op dat je een fusie ei-
genlijk moet zien als een soort hu-
welijk. 'Tijdens de voorbereidingen
kun je toch niet alles door je toe-
komstige partner mee laten we-
gen', zegt hij. Geen gelukkig voor-
beeld, antwoordt de werkgroep
'Beterwater!1. Een huwelijkspart-
ner die al zeker vijftien jaar pro-
blemen voor zich uit heeft gescho-
ven, de afnemers al die jaren aan

het lijntje heeft gehouden en pas
van plan is zich eind 2006 behoor-
lijk te gedragen door levering van
een volwaardig product zou eigen-
lijk geen aantrekkelijke partner
zijn voor wie een huwelijk aan-
gaat.
Hoe het zij: ook ais de levering van
water uit Duitsland niet doorgaat -
zegt de woordvoerder opgewekt -
dan moet het water elders van-
daan komen. Inderdaad: uit de
Overbetuwe, waar ('in de komende
jaren' zegt de heer Schoofs) een
groot waterpompstation gebouwd
zal gaan worden. Daarover moet
de Raad van Bestuur van het fusie-
bedrijf Vitens zich nog beraden.
De specialist ' Infrastructuur ' die
namens Vitens een week daarvoor
een gesprek had met de Werk-
groep 'Beterwater!' meldde dat op
korte termijn zal worden begon-
nen met de bouw van dit station.
Wie moeten we geloven?

Al met al is duidelijk: Vitens is nog
met het probleem bezig terwijl
voor de gebruikers de problemen
zich al jaren opstapelen. Daarom
moet de druk op de ketel blijven
en is elke brief die inwoners van
Vorden ons schrijven over hun
slechte ervaringen met het lei-
dingwater welkom (zie de model-
brieven bij de stembussen in de
hal van Super de Boer, van de
Openbare Bibliotheek en bij Bak-
kerij Besseling in Wichmond).
Evenals een bescheiden bijdrage
van inwoners die ons helpen actie
te voeren (rekeningnr 32.74.818.03
bij de RABO met vermelding 'Aktie
Beterwater!'

Er zijn al acties gestart in Lochem
en Warnsveld en binnenkort zal
ook worden gestart in Lichten-
voorde waar ze nota bene het kalk-
rijkste water hebben uit de hele
Achterhoek (namelijk 21.4 graden
DH - Vorden heeft 18.5 graden
D.H.). Want dat actie op grote
schaal héél hard nodig is dat blijkt
wel uit de de bovengenoemde nota
van Euro 374.- en uit het inmiddels
gesloten huwelijk tussen de pro-
vinciale waterleveranciers en
NUON

U kijkt toch ook op www.contact.nl voor het allerlaatste nieuws?

Wegens vakantie gesloten
van vrijdag 26 juli t/m
zaterdag 10 augustus.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 13 74

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend met vrij-
stelling ex artikel 19, eerste en tweede lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen verlenen
aan het plan voor de bouw van 56 woningen op het
voormalig Nedac-Sorbo terrein aan de Nieuwstad te
Vorden, nabij de Vordense beek.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling ligt
met ingang van maandag 5 augustus tot en met 1 sep-
tember 2002 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek
en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

Voor realisatie van het bouwplan is tevens het kappen
van 79 bomen noodzakelijk. Burgemeester en wethou-
ders zijn van plan voor deze activiteiten (met herplant-
plicht overeenkomstig een op te stellen/nader uit te wer-
ken landschappelijk inrichtingsplan) een kapvergunning
te verlenen. Het verzoek om kapvergunning ligt gelijktij-
dig met het bouwplan ter inzage bij de afdeling gemeen-
tewerken van het gemeentehuis (boerderij). Tijdens
deze ter-inzage-legging kunt u ook tegen de voorgeno-
men medewerking aan de kapvergunning een zienswij-
ze indienen.

Vorden, 31 juli 2002,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-secretaris,
T.M. van Hunnik

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling



Oogstdankviering in Baak
Op zaterdagavond 17 augustus
zal er bij de Veldkapel aan de
Vordenseweg in Baak een oecu-
menische oogstdankviering ge-
houden worden.

De GLTO wil de traditie voortzet-
ten om in de maand augustus bij
de Veldkapel een viering te hou-
den. Daarom hebben onder de
vlag van het GLTO'frater Broek-
man (Vierakker) en ds. Horjus (Di-
dam) een dienst voorbereid samen
met plaatselijke leden van deze or-
ganisatie. De zorgen rond de maat-
regelen waarmee de agrarische
sector geconfronteerd wordt en de
terugloop van voorzieningen op
het platteland, is hoorbaar in het
gezamenlijk gekozen thema: „Valt

er nog wat te danken?" Bij slecht
weer zal er worden uitgeweken
naar de r.-k. St. Martinuskerk in
Baak.

De Veldkapel werd op 30 augustus
1942 door „Jonge boeren van de
Graafschap, in het wreede getij
van den verschrikkelijksten oorlog
die ooit over de wereld woedde en
ons vaderland teisterde (...) als een
vurige smeekbede om een spoedi-
gen en bestendigen vrede". In de
vredestijd die volgde na de oorlog
is de Veldkapel als plaats van ge-
bed en bezinning een zinvol mo-
nument van dankbaarheid geble-
ven. Het is dan ook een goede
plaats om een oogstdankviering te
houden.

Zomer-openluchtdienst
bij Kasteel
Aanstaande zondag 4 augustus
's morgens wordt er weer een
openluchtdienst gehouden bij
het Kasteel, georganiseerd door
de Evangelisatie van de Her-
vormde en Gereformeerde
kerk. Deze bijzondere dienst
zal plaatsvinden op het fraai ge-
legen grasveld achter het Kas-
teel bij de Lodewijkslinde. Op
deze plek kan bij warm weer
een schaduwrijke plek worden
opgezocht en van de (eventuele)
wind heeft men hier ook geen
hinder.

Voorganger is dhr. G. Beking uit
Enschede. Hij is voor velen bekend,
want hij is al vaker hier geweest.
Het thema van deze zomeropen-
luchtdienst is: Ontmoetingenon-
derweg...!
Er zullen mooie en bekende liede-
ren gezongen worden. De muzika-
le begeleiding is in handen van
dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die -
het orgel/keyboard bespeelt en ver-
der zijn er twee trompettisten van
de Chr. muziekvereniging "Cres-
cendo" uit Hengelo (G),namelijk
Erik Maalderink en Hendrik Jan
Klein Gotink.

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 waar een ieder van jong tot
oud zich thuis zal voelen. Er zijn

stoelen aanwezig, maar als u ver-
zekerd wilt zijn van een zitplaats
is het handig om een klapstoel
mee te nemen.

Streekradio Achterhoek FM zal de
openluchtdienst rechtstreeks uit-
zenden op de radio. Gemeentele-
den van de Hervormde en Gerefor-
meerde kerk die kerktelefoon heb-
ben en bewoners van "de Wehme"
krijgen een liturgie thuis, zodat al-
les goed te volgen zal zijn voor hen
via Achterhoek FM en op deze wij-
ze mee kunnen doen. Ook wie niet
naar de dienst kan komen kan dus
de radio aanzetten.

Na afloop is er koffie en limonade
en kan men elkaar ontmoeten. Na-
tuurlijk hoopt de organisatie op
zomerse weersomstandigheden
en behalve vorig jaar (toen men
overigens een prachtige dienst in
de Dorpskerk had) is dat altijd nog
goed gekomen en mocht het niet
mee zitten wat het weer betreft,
dan wordt er uitgeweken naar de
Dorpskerk.

De organisatie hoopt dat u / dat jij
ook komt want het belooft iets bij-
zonders te worden en misschien is
dit wel een mooie gelegenheid om
eens iemand mee te nemen. Voor
eventueel vervoer kan men bellen
met Gerry Groot Roessink (tel. 55
28 09) en er wordt voor gezorgd
dat men opgehaald en weer thuis-
gebracht wordt.

G EN D A V O R D E N
Iedere dag:

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

JULI
30 Avondrondleiding Pinetum

De Belten
31 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

AUGUSTUS
l Staringavond Kapel Wilden-

borch
4 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijden
6 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
6 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
7 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
8 optreden Zomerorkest in Chr.

Koning Kerk
10 VW Kunstmarkt op het Markt-

plein
11 Kastelentocht "In de Reep'n"
13 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
13 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
14 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
17-18 Int. voetbal toernooi D-pupil-

len, W Vorden
18 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijden
18-22 Country Living Fair bij Kas-

teel Vorden
19 NBvPlattelandsvrouwen,

Fietstocht vanaf Kerkplein
20 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
20 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
21 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
24-31 Feestweek in Wichmond
27 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
27 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
28 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

Uitwisselingsprogramma van
Operation Friendship
De afgelopen week startte dit
op het gemeentehuis in Vorden.
Burgemeester Kamerling ont-
ving de gasten en gaf daarmee
de officiële start aan van het
ontvangstprogramma.

Aansluitend vertrok de groep naar
een kennismakingskamp in Harf-
sen. Per flets en dat zijn die Ame-
rikanen niet gewend; zeker niet 16
km. Het tempo werd steeds lager,
we vielen nog net niet om. Het
kamp werd een succes. Een van de
activiteiten was het, onder leiding
van FreeWheel, bouwen van vlot-
ten. Op de Berkel werd bij Almen
een traject afgelegd. Dat hierbij
ook de nodige jongeren in de Ber-
kel belandden lag voor de hand.
Ook werd een bezoek gebracht aan
een klompenfabriek en werd de
smederij van Oldenhave bezocht.
De jongeren waren onder de in-
druk van de demonstratie die
werd gegeven. Ook hanteerden zij
zelf even de smeedhamer. Een
paar kunststukjes mochten zij als
souvenir meenemen. Voor onze
Vordense jongeren was het leuk

K

om daar ook het nieuwe hekwerk
voor het "Torentje van Balkenen-
de" te zien.
Vrijdag werd een bezoek gebracht
aan de molens van Kinderdijk, de
Rotterdamse Haven en de Euro-
mast. De dag werd afgesloten met
een bezoek aan Scheveningen. Op
de terugweg werden het Vredespa-
leis en het Binnenhof nog even be-
keken. Een drukke, maar informa-
tieve dag.

Afgelopen weekend stond in het
teken van winkelen en het bezoek
aan dancing het Lido in Groenlo.
Gisteren werd een bezoek ge-
bracht aan het voormalige concen-
tratiekamp Westerbork. Vandaag
was een dag voor ontspanning. Er
werd 'gepaintballed' in Deventer.

Discozwemmen een
succes
In het zwembad "In de Dennen"
vond zaterdagavond met name
voor de schooljeugd, disco-
zwemmenplaats. Hieraan na-
men ruim honderd kinderen
deel.

Twee DJ's zorgden voor gezellige
muziek. Onder begeleiding van
het badpersoneel werd er in het
bad op de tonen van de muziek ge-

zwommen. Het muzikale waterfes-
tijn werd afgesloten middels de
grote glijbaan; alle kinderen ach-
ter elkaar het water in.

In de maand augustus wordt er
door het badpersoneel nog een
aantal activiteiten georganiseerd.
In elk geval staat er nog "moon-
light-swimming" op het program-
ma.

Zwemsport

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de Dennen"
slaagden de volgende personen
voor een zwemdiploma:
Zwemdiploma A: Rutger Elbrink,
Karin Roelofs-Bohme, Rutger Nij-
enhuis, Harry Eggink, Niels Lich-
tenberg, Noelle Weenk, Berend
Betting, Thomas Weenk en Almir-
salar Obbaad; / Zwemdiploma B:
anne Baakman, Iris Baakman, Len-
naard Nijenhuis, Jordy Houwen,
Danielle Weenk, Juliette Hamar,
Dewi Supardjo en Iris Berenpas /
Zwemdiploma C: Dirk Weustman,
Annerieke Weustman, Agnes
Kamphuis, Jip Grootveld, Sybren-
ne Hamer, Renske ter Horst en
Bjorn Houwen.
Zwemvaardigheid 1: Koen Brou-
wer / Zwemvaardigheid 3: Karin
Kamphuis en Hanneke Kamphuis.
De kandidaten werden opgeleid
door Ernst Jan Somsen en Mirjam
Heuvelink.

Duivensport

De uitslagen van de wedvlucht
(jonge duiven) vanaf heverlee wa-
ren: C. Bruinsma l, 5, 6; A. en A.
Winkels 2, 8,13,15,17; M. Tiemes-
sen 3, 7, 20; H. Eykelkamp 4,10,11,
12, 18, 19; J. Meyer 9; H. Stokkink
14; H. Pasman 16.
De laatste Midfondvlucht was voor
H. Eykelkamp die door dit resul-
taat evens (aangewezen en onaan-
gewezen) clubkampioen werd. De
uitslagen waren: H. Eykelkamp l,
2, 4, 8,10,12,14; C. Bruinsma 3, 7,
9,11; H. Stokink 5,15; A. en A. Win-
kels 6,18, 20; J. Meyer 13,16,17.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Her warer van ae
werkgroep
Geachte heer "Leestman". Uw
stukjes over de Achterhoek en
meer in het bijzonder die stukjes

die Vorden en de Vordenaren be-
schrijven.lees ik met interesse en
dat is maar goed ook!

Al wekenlang verbaas ik mij over
de commotie die "het water" in
Vorden teweegbrengt en dan ein-
delijk iemand die zich ook ver-
wondert over die hype 'water met
kalk' in Vorden.

Maar daarna kwam de Werkgroep
weer met een antwoord op Leest-

' man; hoe durft die man onze na-
righeid te vergelijken met die
mensen in de Sahara, in Zuid-Afri-
ka, in Zuid-Italië, in Afghanistan
(cholera) en in Turkije (dysenterie).
Die mensen waar u over schrijft,
heer Leestman, zijn toch heel wat
beter af dan wij. Ga maar na: geen
koffiezetapparaat dat ontkalkt
moet worden, evenzo geen werk
aan wasmachines, strijkbout en
kranen waar een randje kalk de
wastafel ontsiert. Goed, ze hebben
vaak geen water of maar enkele
lieter sper dag, thee hebben ze ook
vaak niet, maar werkgroep, u
heeft gelijk: onze ellende is
enorm.

Waarom ben ik met Leestman wer-
wonderd? en wel hierom: onze
wasmachine werkt al 20 jaar zon-
der Calgon en ook zonder kalk-
aanslag, onze strijkbout is na ruim
een jaar niet verstopt, de koffie én
de thee smaken voortreffelijk en
het water is lekker om zo te drin-
ken en die kalk dan?
Het zal mee worst wezen!

Hoogachtend

A.R. Sikkens,
Mispdkampdijk 48, Vorden



Duidelijk over ingewikkelde financiële zaken

Financiële Bijsluiter
verplicht vanaf l juli

Wat doet de Autoriteit

Financiële Markten?

De vaste commissie voor
Financiën van de Tweede
Kamer heeft op 6 februari jl.
ingestemd met een nieuwe
vorm van toezicht op de finan-
ciële markt. Als controlerend
orgaan op het gedrag in de
financiële marktsector had het
ministerie van Financiën de
Stichting Toezicht Effecten-
verkeer (STE) voor ogen. Maar
omdat dit gedragstoezicht een
breder werkterrein heeft dan
alleen het effectenverkeer, is de
naam STE veranderd in
Autoriteit Financiële Markten.
De Autoriteit-FM neemt het
toezicht op de Financiële
Bijs lu i ter voor haar rekening.
In de nabije toekomst zal zij
ook gaan waken over alle con-
sumentenvoorlichting in de
financiële markten.

De zomer begint goed. Vooral voor degene die over-
weegt een beleggingshypotheek of een ander ingewik-
keld financieel product aan te schaffen. Vanaf l juli
zijn aanbieders van complexe financiële producten
verplicht om de klant de Financiële Bijsluiter mee te
geven. Daar staat heldere informatie in over onder
andere het rendement, de kosten en het risico van het
product. De Autoriteit Financiële Markten (voorheen
de Stichting Toezicht Effectenverkeer) houdt toezicht
op de Financiële Bijsluiter.

Sinds l maart is deze Autoriteit de
verantwoordelijke gedragstoezicht-
houder op de financiële markten.
Dat houdt in dat deze instelling het
gedrag van de marktpartijen in de
financiële sector in de gaten houdt.
De Autori tei t
Financiële Markten
let er daarbij op dat
het marktproces orde-
lijk en transparant
verloopt. Daarnaast
moet er een zuivere verhouding zijn
tussen de aanbieder van een f inan-

cieel product of dienst en de consu-
ment.

Bescherming
Net als bij de inmiddels overbeken-
de medicijnenbijsluiter, geeft de

Financiële
Bijsluiter
belangrijke
informatie
over wat het
product pre-

cies doet. Door het invoeren van de
Financiële Bijsluiter wordt de con-

1 : .pkh<i. i :

Helderheid bij sparen, beleggen,
verzekeren en lenen

Met een campagne wordt bekendheid gegeven aan de Financiële ttijsluiter.
sument beter beschermd. Het docu-
ment zal de hoeveelheid kleine let-
tertjes aanzienli jk verminderen. Het
geven van voorlichting en het zor-
gen van helderheid bij allerlei vor-
men van sparen, beleggen, verzeke-

ren en lenen, is de belangrijkste
functie van de Financiële Bijsluiter.
Met deze Bijsluiter in de hand kun-
nen consumenten zelf een verant-
woorde keuze maken in het woud
van complexe financiële producten.

Alexander van Ree blij met hypotheekkeuze:

"Als je te weinig weet, zeg je te snel ja"
Alexander van Ree en Sabrina
van Ravenswaay staan op het
punt om te gaan samenwonen.
Van Rees driekamerappartement
in het Utrechtse Transwijk gaat
hun nieuwe thuis worden. De 28-
jarige Van Ree heeft drie jaar
geleden met ge/ond verstand én
een goede adviseur voor /ijn hui-
dige hypotheekvorm gekozen. Van
Ree: "Toch had ik best die
Financiële Bijsluiter kunnen
gebruiken."

In 1999 kocht Alexander van Ree,
opleidingsadviseur bij een 1CT-
opleidingsinstituut, zijn huidige
appartement. "Ik ben speciaal tot
m i j n vijfentwintigste bij mijn
ouders b l i j v e n wonen, zodat ik goed
kon sparen om mooie spullen te
kopen. Maar ik had ook weer niet
zolang gespaard om mezelf in een
topzware hypotheek te storten; ik
wilde er mijn inboedel mee kopen.
Dit driekamerappartemenl kreeg ik
uiteindeli jk voor ruim twee ton aan
guldens. Dat lage prijsje kwam
vooral ook omdat het stucwerk
e igen l i j k direct opnieuw moest wor-
den gedaan."

Beleggingshypotheek
Voor zijn 'leefbare' hypotheek heeft
Van Ree gekozen voor een zoge-
naamde beleggingshypotheek: niets
aflossen, alleen rente betalen en
geld laten beleggen in beleggings-
fondsen. Ziet hij zichzelf als een
gokker? Alexander, verbaasd: "Een
gokker? Nee, de fondsen waar ik
voor heb gekozen, zijn veilige fond-
sen. Het rendement is niet super-
hoog, maar het risico is ook laag.
Met een maandelijkse inleg van
zeventig euro een jaarlijks rende-
ment van acht a negen procent en
een looptijd van dertig jaar, ver-
wacht ik na dertig jaar in één keer
het grootste deel van mijn hypo-
theek af te kunnen lossen." En nu
het wat slechter gaat in de ICT-bran-
che, is hij niet bang dat hij niet aan

Alexander van Ree: "Ik had wel een Financiële Bijsluiter kunnen gebruiken,'

de rentearlossing kan voldoen? "Ik
werk en ben ervan overtuigd dat ik
dat ook zal blijven doen, al zou het
in een andere branche zijn. Met 5,5
procent voor vijf t ien jaar vast, blij-
ven de kosten binnen de perken.
Bovendien heb ik een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Mocht er
iets gebeuren, dan is de hypotheek
daardoor afgelost."

Kennis
Waarom heeft hij gekozen voor zijn
huidige hypotheekvorm? Van Ree:
"Mijn kosten zijn nu redelijk laag.
Zo houd ik een groot deel van mijn
inkomen over om aan andere zaken
te besteden. Via een collega ben ik
aan de perfecte tussenpersoon geko-
men. Ik weet intussen zelf ook een
en ander van hypotheken en heb ook
uitgebreid navraag gedaan naar de
oplossingen die de tussenpersoon

bood. Onlangs nog heb ik mijn
financiële si tuatie laten controleren
dooreen kennis uit de verzekerings-
wereld. Deze vertelde me dat ik een
goede keus had gemaakt."

Moeilijk kiezen
Van Ree kan zich heel goed voor-
stellen dat mensen moeite hebben
een goede hypotheekvorm te kiezen.
Hij v ind t de Financiële Bijsluiter
dan ook een prima initiatief. "Zeker
voor mensen die iets minder kaas
hebben gegeten van dat soort /aken.
Als je ergens minder van afweet.
ben je toch eerder geneigd gewoon
maar ja te zeggen tegen een gebo-
den oplossing. Daar kun je achteraf
goed spijt van hebben." Van Ree
leeft zich ook in in de rol van de
hypotheekaanbieders: "Het zal best
moeili jk zijn om hypotheekproduc-
ten met een beleggingsonderdeel

met alle voors en tcgens in heldere
taal te beschrijven. Drie jaar gele-
den had ik zo'n b i j s lu i te r ook wel
goed kunnen gebruiken. G e l u k k i g
heb ik een gezond verstand én een
goede adviseur."

Wirwar
In de wirwar van financierings-
mogelijkheden heeft Van Ree
keuzes kunnen maken die hem goed
bevallen. Van Ree is er van over-
tuigd dat het ook Sabrina zal beval-
len in Transwijk. Van Ree: "Wat wil
je? Wc zi t ten tien minuten fietsen
van het centrum in een rustige wijk.
Zonder teveel kopzorgen." Van Ree
weet al wat hij waarschi jnl i jk met
de ruim EUR 30.000 overwaarde op
zijn appartement gaat doen. "Die
gaan we waarschi jnl i jk in een nieuw
huis steken, als het samenwonen
een beetje wil lukken."

ALTIJD
ACTUEEL

Wie alles wil weten over de
Financiële B i j s lu i t e r , doet er
goed aan op het internet te k i j -
ken. Op de site www.delinan-
cielebijsluiter.nl is een schat
aan informatie te vinden over
dit nieuwe en verhelderende
product. Naast een rondleiding
met daarin de antwoorden op
algemene vragen, vindt de
bezoeker er uitleg over rende-
mentstabellen en een overzicht
van de punten die in de
Financiële Bijsluiter aan de
orde komen.

Erg handig is de Financiële
Kies Wijzer. Hiermee kan op
een gemakkelijke wijze een
vergelijking gemaakt worden
tussen verschillende Financiële
Bijsluiters. Ook geeft het
invullen van de Financiële
KiesWijzer een goed beeld hoe
een financieel product in elkaar
zit.

Op www.definancielebijslui-
ter.nl is ook ruimte gemaakt
voor een quiz. De bezoeker kan
hiermee zijn kennis over de
Financiële Bijsluiter op een
speelse manier testen.
Naast deze quiz worden de
gebruikte begrippen op een
zorgvuldige en duidelijke
manier uitgelegd. Ook vindt u
op deze website nuttige adres-
sen en antwoorden op vaak
gestelde vragen.

www.definancielebijsluiter.nl



the place tor party people
Kerkstraat 6 Groenlo

0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

111
THE DJ'S: LAMMERZ * OLIVER * DIGER * DANIëL * ARNO

D01
ZA3
ZO 4
DOS
ZA10
ZO
ZA17
Z018
ZA24
ZO 25
ZA31
ZO

SNS GROENLOOSCH OPEM
SMARTLAPPEN FESTIVAL

VAN GOGH
HOOKED ON RED

JEN ROG
LEMOM
HIKE
EXTREMA
BOULEVARD
V-MALE
PERFECT SHOWBAND
TILT

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

iedere zaterdag discovervoer infolijn: O
toegang onder voorbehoud

Jansen & gal m
ü autoschadebedriif m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Verhuur van
spinhooci werker

Prijzen per:

dag
weekend
week
inclusief BTW

€ 172.55
€ 260.00
€ 833.00

Deldensebroekweg 16
7251 RD Vorden
Tel. (0575) 55 45 01
Fax (0575) 55 45 02
Mobiel 06 54251986

Kijk

voor

meer

nieuws

op:

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1600+, 256 Mb SDRAM, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM, 60 Gb harddisk
AMD Athlon XP 2000-f, 512. Mb; DDR, 32 M8 TNT2 VGA,
60 Gb harddisk

SpelletjesPC
AMD Duron 1200 M|Z, 128 MB SDRAM, GeForce2 64 MB AGR
TV-Out, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 256 M B SDRAM, GeForce2 64 MB AGR
TV-Out, 60 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€849,-

v.a. € 839,-
€839,-

€939,-

PC-266 MHz., UDMA 66/100 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDROM, 56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX 3QOW, Trust Power Keyboard, Logitech Scrollwheel
Muis.

Actie:
Deze week zijn onze prijzen

flink verlaagd!

17 inch monitor € 189,- • 19 inch monitor € 239,- • Philips 12 x 10 x 32 CD-
ReWriter € 79,- • LITEON 40 x 12 x 48 CD-ReWriter € 99,-

• 16/48 DVD-speler € 59,- • TFT monitor v.a. € 459,- • HP 845C Printer € 89,-
• Epson C60 Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 69,- • Mustek USB
Scanner v.a. € 79,- • 600W boxen € 29,- • Andere onderdelen op aanvraag.

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

PRAXIS
4O% korting
15% korting
15% korting
1O% korting
1O% korting
l 5% korting
l 5% korting

op massieve merbau vloerdelen

op autokinderstoel

op witte meubelpanelen lengte 183 cm

op alle Praxis tuinbewatering

op badmeubel Siena

op houten tuinschermen

op alle knoppen, grepen en deurkrukken
m. u. v. veiligheidsbeslag

• l O% korting op venster- en terraszonnewer/ng

Met gratis
^^ _ ^^? ,̂ Kwinkweerd 4 • 7241 CW Lochem
PRAXIS Te|efoon (0573) 25 19 99

vraagt .

bezorger s/sters
voor Vorden

die de krant 's morgens rond 07.00 uur bezorgd.

U ontvangt van ons:
• een startpremie van € 50,-

• een goede beloning van minimaal € 100,-
• een gratis regenpak

• een gratis Gelders Dagblad
• om de 3 maand een uitbetaling van je vakantievergoeding

• 3 x per jaar een grote verloting. Hoofdprijs een scooter
• wintertoeslag

• elk halfjaar een trouwheidspremie van € 27,25 (= f60,-)

Inlichtingen: (0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29



ALBERT
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

RUNDER-
LAPPEN

per kilo
29

oh
KI PROLLADE

3 stuks

van 12.23 voor s:15

GROENTE

GALIA
MELOEN

per stuk nu O9.99

oh
TOILETPAPIER

tissue, pak 24 rollen

van 6.35 voor

YOGO YOGO
6-PACK

6 liter

nu van 6.24 voor4!16

PEPSI, 7-UP
EN SISI

fles 1,5 liter a 1.21

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

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

MARS, TWIX,
M&M'S l N

SNICKI RS IJS
multipacks pak a 2.49
nu 2 pakken halen

1 pak betalen

GALLIS GALL

SAFARI
0,70 cl nuB5.99 DE W I N K E L H O E K VAN H E N G' E L O

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

<- Bistro
'•:,;-'\m\ de Rotonde

\ > K^>i wrl
Kerkstraat .->
Vorden
'iel. W575J 55 /5 /9

Heeft n geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok roor n koken!

ledere dinsdag t/ni irijdag een dagnienu roor € 6,00

Dagmenu van 30 juli t/m 2 augustus 2002
Dinsdag 30 j u l i

Woensdag 31 j u l i

Donderdag l ;
Vrijdag 2 aiig.

toniatcnsocp / \ \ icncr schnii/el met aardappclsalaclc en
groente.
karbonacle van de grill met groente en aardappels /
bavarois met slagroom.

Donderdag l atig. champignonsoep / kip met paprika, rijst en groente.
gehaktbal met aardappels en groente / Apfelstrudel met
vanillesaus.

Dagmenu van 5 t/m 12 augustus 2002
Maandag 5 ailg. seklerijsoep / chili con carne in een torti l la met sla
Dinsdag 6 atig. wiener schnit/el met gebakken aardappels en groente /

ijs met slagroom.
Woensdag 7 atig. niensoep / wokki wokki van kip met rijst en roerbakgroen-

te.
Donderdag 8 aug. saté varkenshaas met pindasaus, friet en salade

tiramisu met slagroom.
Vrijdag 9 atig. runderbouillon met vermieelli / rimderworst met erème-

spina/ie en rosti-aardappels.
Maandag 12 ang. tarbotfilet, aardappelpnree, groente / \ - la l l ip en aardbeien-

saus.
u geïnteresseerd clan kun t u dit iedere dag doorbellen. Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar u mag het ook hij ons opeten!

NIEUW IN VORDEN

VANAF i AUGUSTUS GEOPEND:

DE HELE MAAND AUGUSTUS VIEREN WIJ

FEEST D.M.V. WISSELENDE SETS TEGEN

ACTIEPRIJZEN IN DE MATEN 62 T/M 182

UIT DE NIEUWSTE COLLECTIE NAJAAR 2002

Schoonmaakbedrijf

Openingstijden; ma.13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 13.30-18.00 uur
vr. 9.00-12.30 13.30-21.00 za.g.oo-iy.oo uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

BULLDOG GEZIEN? YVONNE GEVONDEN!

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities
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