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Kastelenrit Aanspanning
"In de Reep' n" zondag 8 augustus

Aanspanning "In de Reep' n" uit
Vorden, organiseert zondag 8
augustus voor de 28e keer de in-
middels in Nederland bekende
"Kastelenrit". Het woord zegt
het al, de deelnemers komen tij-
dens deze koetsentocht vrij
dicht langs de kastelen zoals
kasteel Vorden, kasteel Wilden-
borch, kasteel Onstein, kasteel
Kieftskamp, kasteel de Wiersse,
kasteel Hackfort en kasteel Sui-
deras. In totaal nemen er zon-
dag zo' n 80 aanspanningen
deel.

In de "Jurering Klasse l komen 12
aanspanningen aan de start. In de
"Jurering klasse 2 zijn dat er drie.
De organiserende verenging ver-
schijnt zelf met 4 equipes aan de
start te weten K. Bakker (Jachtwa-
gen), J. Groot Jebbink (Jachtwagen),
J. Harmsen (Duitse Jachtwagen) en
DJ. Kapper (Victoria 1899). Een
flink aantal deelnemers aan deze
Kastelenrit moet zondagmorgen
al vroeg uit de veren, met name de
aanspanningen die ook gejureerd
moeten worden. De ontvangst op
de weide nabij kasteel Vorden is
tussen 8.00 en 9.30 uur.

De jurering voor de klassements-
rijders is om 8.30 uur. De start van
de ochtendrit is tussen 9.30 en
10.30 uur.. Na 10.30 uur wordt er
niet meer gestart. Vanaf 10.45 uur
wordt er bij kasteel Wildenborch
een sherrystop gehouden. De
lunch is vanaf 12.00 uur op de wei-
de bij kasteel Vorden. Om 13.15
uur wordt gestart voor de middag-
route. Ook hier geldt: na 14.00 uur
wordt er niet meer gestart.

Vanaf 15.00 uur worden de aan-
spanningen voor het defilé opge-
vangen op Braakhekkes weide aan
de Veldslagweg. De groepen geju-
reerde deelnemers en de aanspan-
ningen van "In de Reep'n" zullen
als laatste binnenkomen. Na het
defilé volgt aansluitend op de wei-
de bij kasteel Vorden de prijsuitrei-

king. Voor de gejureerde deelne-
mers zijn er prijzen te winnen in
de volgende rubrieken welke zijn
"geadopteerd" door de Rabobank
Graafschap West t.w. Rubriek I:
Traditioneel Gerij, Rubriek 2:
Nieuw gerij naar authentiek voor-
beeld. Ook voor de niet- gejureerde
aanspanningen bestaat de moge-
lijkheid een prijs te winnen nl. de
"Jan Hamann trofee".

Deze prijs wordt toegekend aan
het schoonste geheel van de dag.
Deze prijs kan dus door zowel een
gejureerde als een niet- gejureerde
deelnemer worden gewonnen. De
gemeente Vorden stelt een prijs
beschikbaar voor het mooiste ge-
heel, geselecteerd uit de leden van
de aanspanning "In de Reep'n ".

Deze prijs wordt zondagmiddag
door burgemeester Kamerling uit-
gereikt. Op de weide bij kasteel
Vorden vindt zondagmorgen om
11.00 uur en zondagmiddag om
14.00 uur een showprogramma
plaats. Op die tijdstippen is er een
tuigpaardenclinic door Lambertus
Huckriede, verder een demonstra-
tie met Haflingers door de LR & PC
"De Graafschap" en een demon-
stratie van de Reddingshonden-
groep Twente.

ROUTEBESCHRIJVING
Ochtendroute: vertrek weide kas-
teel Vorden- toegangsweg kasteel
links- tussen kasteel en koetshuis
door- dwarsweg rechts, brug over
Schuttestraat- splitsing links
Schuttestraat- klinkerweg rechts
Schimmeldij k- kruispunt links
Waarlerweg- dwarsweg links Lin-
deseweg (kasteel Kieftskamp)- har-
de weg links Kostedeweg- zandweg
rechtuit Kostedezijweg- einde weg
links- dwarsweg links Schutte-
straat- over de brug rechts Geurke-
weg- dwarsweg links Eikenlaan-
zandweg rechts Bekmansdij k- na
plm 50 meter rechts oprit kasteel
Onstein- harde weg links Onstein-
seweg- voorrangsweg fietspad

rechts- in de bocht weg oversteken
Let Op- zandweg volgen Wiersse-
rallee- inrit kasteel de Wiersse
links- pijlen volgen- einde zand-
weg links Schoneveldsdijk- inrit
pad volgen (stap)! Inrit rechts naar
kasteel Medler- voor kasteel links
zandweg om gracht volgen (wordt
harde weg)- links Wierssebroek-
weg- links Mosselseweg- rechts Ka-
pelweg- rechts Wildenborchseweg-
let op inrit kasteel Wildenborch-
rechts sherrystop links in weiland.

Van hieruit wordt vertrokken via
links Nij land weg- einde weg links
Wildenborchseweg- eerste weg
rechts Schoolhuisweg- rechts Gal-
gengoorweg- rechts Enzerinckweg-
eerste harde weg links Larense-
weg- na plm. 150 meter rechts
(voor huis nummer 7)- voor huize
Enzericnk rechts aanhouden- ein-
de oprijlaan harde weg links- na
plm. 100 meter inrit kasteel den
Bramel rechts- voor kasteel den
Bramel links- einde oprit harde
weg rechts Almsenseweg- na
spoorwegovergang links Burge-
meester Galleestraat- voor hotel
Bloemendaal rechts Stationsweg-
rotonde rechtover Horsterkamp-
eerste inrit links kasteel Vorden-
weide links. Einde ochtendrit.

MIDDAGROUTE
Vertrek weide kasteel Vorden- toe-
gangsweg kasteel links- tussen
kasteel en koetshuis door- dwars-
weg rechts, brug over Schutte-
straat- in bocht klinkerweg rechts
Vordensebosweg- voorrangsweg
oversteken (Let Op!)- Christinalaan-
kruispunt rechts Willem Alexan-
derlaan- kruispunt oversteken
Nieuwstad- weg rechts Deldense-
weg- rondweg oversteken (Let Op!)
- weg rechts volgen over fietspad-
klinkerweg links Eldersmaat- ein-
de weg rechts kasteel Hackfort-
kruispunt links- Hackfortselaan-
harde weg links Boshuisweg- einde
weg links Vierakkersestraatweg-
over brug inrit rechts, grintpad
volgen in stap- kasteel Suideras-

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

einde inrit rechts Vierakkerse-
straatweg- over brug links Baron
van de Heijdenlaan- weg volgen
wordt Hackforterweg- einde weg
links Baakseweg- eerste weg rechts
Riethuisweg- einde weg links Ham-
minkweg- kruispunt rechtdoor
Veldslagweg. Stop.

INTOCHT
Om 15.30 uur wordt aan de Braak-
hekke Weide in colonne richting

het dorp vertrokken. Deze route is
als volgt: vertrek weiland zandweg
volgen- einde weg voor voorrangs-
weg fietspad links- bij kruising Del-
denseweg rechtsaf voorrangsweg
oversteken- eerste weg links
Nieuwstad- Nieuwstad volgen-
kruising links Nieuwstad- weg vol-
gen wordt Raadhuisstraat- krui-
sing rechts Dorpsstraat- rotonde
rechts Horsterkamp- inrit kasteel
Vorden links- weide links.

Gele kaart voor parkeerovertreders!
Twee weken zal de politie Vor-
den de parkeeroverlast met een
gele kaart aanpakken, daarna
volgt zonder pardon een bekeu-
ring! Hiermee gaat de politie
met ingang van komende maan-
dag het onwenselijk parkeer-
gedrag aanpakken om verkeers-
gevaarlijke situaties en eventuele
ongevallen te voorkomen.

De laatste weken krijgt de politie
steeds vaker meldingen over par-
keeroverlast.

Bestuurders zetten zonder pardon
hun auto langs de gele streep, voor
een uitrit, op groenstroken en
zelfs op invalidenparkeerplaatsen.
Vooral degenen die door hun han-
dicap gebruik van die plaatsen
moeten maken, worden ernstig
gedupeerd door het gedrag van
de medeweggebruiker. Grootste
ergernis vormt het parkeren op
stoepen bij winkels zodat voetgan-
gers in hun doorgang gehinderd

worden en mensen met kinder- of
invalidewagens soms halsbrekende
toeren moeten verrichten om te
passeren. ledere weggebruiker
met een rijbewijs heeft de regels
ooit geleerd, maar vaak worden ze
door onverschilligheid genegeerd:
ik moet even een boodschapje
doen!

Dat daarbij voetgangers of fietsers
gevaarlijke manoeuvres moeten
uithalen realiseert men zich vaak
niet. Om ongevallen te voorkomen
en weer eens even de puntjes op de
i te zetten gaat de politie strenger
op de regels toezien. Na de waar-
schuwingsperiode kan in derge-
lijke gevallen een bekeuring vol-
gen met bedragen variërend van
45 tot 70 euro!

De politie gaat er vanuit, dat de
inwoners van Vorden meewerken
aan dit project om zo naast de ver-
keersveiligheid ook de leefbaarheid
in hun gemeente te vergroten.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. J. Kool (na de dienst koffiedrinken).

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. Helder (Winterswijk).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 augustus 10.00 uur zangdienst zonder overdenking.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur br. H.G. Dijkman.
19.00 uur ds. P. Boomsma (Nijverdal).

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
vakantiekoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 augustus 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 8 augustus 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
7-8 augustus FA Kuijl, Lochem, telefoon 0573 - 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 1130-12.00 uur.

Streekztekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
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. 13.00-1630 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn 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 Stiepei Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 . Zutphen. tel. 090(>8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. tim vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg Ie, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur. woensdag
1330-1730 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en I nforrnatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-hoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur 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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Perspnenalaniiering info/aanvraag bij de SWOV.
Maalti) ; 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 Vonden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
MeejrBewegen voor Ouderen (M.B.y.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2.50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst.

• De stichting veiling commissie
Vorden houdt elke 1 e en 3e za-
terdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

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

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

• Basiscursus Mandala teke-
nen. Start 23 sept. '04 t/m 14
april '05. 10 lessen v. 3 uur op
donderdagochtend van 9.30 -
12.30 uur in Ruurlo. Nog enkele
pi. vrij bij het Chakra-tekenen. In-
fo: Margriet (0573) 43 29 74.

• Hondenschool Klein Wee-
tink te Velswijk begint de nieuwe
trainingen weer op maandag 16
augustus. Ook fly-ball en behen-
digheidsbaan. Inlichtingen en/of
opgave. Bel gerust. Lucia Mul-
link, tel. (0314) 62 23 61; Ap Pe-
ters, tel. (0314) 64 14 36.

• Gevraagd: goede ruiter of
amazone voor een driejarige
keurmerrie van Ferro. Zadelmak
J. Halfman, tel. (0575) 46 14 24.
Rondweg 2A, Hengelo (Gld.)

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor snel weg-
halen, 's Morgens bellen tussen
8.00 en 10.00 uur tel. (0575) 55
3283, b.g.g. 06 5110 6955.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13 11.

• Aloë vera producten, pro-
beer ze eens! Warnsveld Jannie
Nijkamp, (0575) 52 13 16 of 55
36 32. Ook distributeur worden?

• Leer (beter) bridgen begin-
nerscursus start 13 september,
opfriscursus start 14 september.
Nicolette Loven & Harry Garsen,
gediplomeerde bridgedocenten.
Aanmelden (0575) 52 22 75.

• Te koop scooter KymcoDJ
Refined. Bouwj. 1998 in prima
staat € 450,-. Gratis kabelslot.
Bel voor informatie, tel. (0575)
55 66 28.

• Gevraagd: hulp voor bij de
paarden een paar uur op
dins-, woens- en donderdag-
middag. Tel. (06) 506 247 86.

• Ruurlo opnieuw beschik-
baar, gemeubileerde zit-/
slaapkamer met gez. gebruik
van badkamer en volledig pen-
sion. Voor korte en lange ter-
mijn. Tel. (0573) 45 37 60

V J VxSTGOED

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

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

• De bibliotheek verkoopt afge-
schreven boeken 1 euro per
stuk, 7 ex. voor 5 euro.

• Gevonden (14-07): negatie-
ven v. foto's, af te halen bij Wei-
koop Vorden.

• RUN2DAY toopgroep Vor-
den. Beginners 18.30 uur ge-
vorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• Te koop: V.W. Kever 1302.
Bouwj. 1970. APK tot juni 2005,
tel. (06)10153263.

• Te koop: prei, sla, knolraap,
groenlof en andijvieplanten.
Savoye-, spruit- en boerenkool-
planten.
Aardappelen en diverse soorten
groente en fruit.
Elke dag verkoop aan huis en
elke zaterdagmorgen verkoop
van aardappelen, groente en
fruit van 9.45 - 12.00 uur op
de parkeerplaats van pannen-
koekenrestaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

Verrassend vernieuwd

De Groenteman Vorden

Gek op western rijden?

WESTERN RIDING ACHTERHOEK
Pensionstal en manege in Ruurlo

Kom eens kijken, www.swra.nl.
Nog enkele pensionstallen vrij!

Bel voor informatie
(06) 539 60 244

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Kijk
voor

nieuws
ook
op:

Kip-ananas salade
100 gram

Q79
Lekker frisss...
Water meloen
kilo 049

lekker stoven. Chinese kool „« O?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

KWALITEITSSHOPPEN BIJ UW GROENTEMAN

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

Het is vakantie!
Vlaai van de weeks

Versfruit vlaai
6-8 «tukken € 5.95

Dinsdag - brooddag

3 wit bus broden € 4.OO

Weekendaanbiedingen:
BROOD VAN DE MAAND

Pandabrood
Steun hiermee het Wereld Natuur Fonds

€1.95
Gevulde koeken

lekker voor onderweg - 5 stuks €

U kunt nu iets doen voor
de Zonnebloem!

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Stort uw bijdrage
op giro 145. Namens onze passagiers: hartelijk dank.

06 Ro ' Dagmenu's
4 aug. t/m 10 aug. 2OO4

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 4 augustus
Tomatensoep / tafelspitz met rösti aardappelen, bieslooksaus en
crèmespinazie

Donderdag 5 augustus
Boeuf Bourginon met rijst en groente / bavaroise met slagroom

Vrijdag 6 augustus
Uiensoep / zalmfilet met dillesaus, aardappels en groente

Maandag 9 augustus
Champignonsoep / Sisi's kaischersmarm met pruimencompote.

Dinsdag 1O augustus
Wiener schnitzel met aardappelsalade en w. groente / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (057S) 55 15 19.
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
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j; Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van ons
*; kleine meisje

Meike
Joanna

55 cm« 4300 gram

Zusje van Giel
Dochter van Paul en Maryke
Korhorn-Hulshof

7251 RA Vorden
(0575) 55 56 33

V '\
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Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van onze
| dochter en zus l

Bentheene
Jansje HenriekeJansje Henrieke

is geboren op 31 juli 2004

Herbert en Annelies
-

mar

voorVisch 17410
T Hoofddorp

Graan voorVisch 1"
2132 ZL Hoofddorp

,< ------------- . ------------------------- ... -

| Hartelijk dank aan een ieder die op enigerlei wijze |
ons robijnen huwelijksfeest tot een onvergetelijke

•»; dag hebben gemaakt.

Hanna en Willem Schutte l

Vijverweg 12
Ruurlo

>

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

*e zijn 8f

Wij zijn weer terug van Vakantie
U ook... T»

elke DINSDAG van 9.3O tot 17-30 uur.
' \
op het kerkplein in VORDEN.

Vishantiel _

fj M #F van de Groep |
Spakenburg

tel. O33-298 7248 - O6 221 58 9O3

Na een korte periode van hoop en vrees is op 79-jari-
ge leeftijd in zijn vertrouwde omgeving van ons heen-
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en onze
belangstellende opa

Hendrik Pelgrum
echtgenoot van Reintje (Reina) Rietman

* Vorden, 15 januari 1925 f Vorden, 30 juli 2004

Vorden: R. Pelgrum-Rietman

Vorden: Reinie Hoeksma-Pelgrum
Paul Hoeksma

Erwin en Frederike
Mirjam

Zutphen: Han Pelgrum
Wouter
Bas
Joost en Joanne
Tom
Maarten

Geurkenweg 2
7251 MN Vorden

Pa is thuis.

De herdenkingsdienst met gelegenheid tot afscheid
nemen, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden
gehouden op woensdag 4 augustus om 11.00 uur in
de Dorpskerk te Vorden, waarna aansluitend de
teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Nadien gelegenheid tot condoleren bij Hotel Bakker.

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven die u toonde tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en lieve oma

Grietje Wentink-Drenth

Namens ons allen,
Dick Wentink

Vorden, augustus 2004

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard F.ijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Een smal vetrandje is juist
heel appetijtelijk"

Een smal vetrandje aan 't vlees zorgt bij het
bakken en braden voor meer smaak. Dat
geldt ook voor onze entrecotes, een licht

stukje vlees dat heel makkelijk is te
bereiden, dus ook ideaal voor de barbecue.
Of zoals de jeugd zou zeggen: 'Vet cool!'.

Vleeswarenkoopje

Boerenmetworst 100 gram € 0;98

Vleeswarenspecial

Groenten in Aspic f\ 73
100 gram €

Keurslagerkoopje

4 Runderschnitzels €
Special

Cheezie
Barbecueworstje met kaas,
ui en pijnboompitten per stuk €

Speciaal aanbevolen

EntreCOteS 100 gram €

Weekaanbieding

| Ham-prei salade 100 gram €
3
d

m Weekaanbieding

':.j4 Duitse biefstukken +
i 750 gram krieltjes samen €

984

1.°°

1?9

191:
598

S£l Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Marco Besselink

* TUINONTWERP *
* TUINAANLEG (RENOVATIE) *

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

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

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

jPTNX™^^^ A Financieringen

L/v_xl II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!



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

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Lekker makkelijk:
aanvraagformulieren
op www.vorden.nl

Op de website van de gemeente
staat een groot aantal aanvraag-
formulieren (zie www.vorden.nl/
Gemeente/Aanvraagformulieren),
waarmee u producten en/of
diensten van de gemeente kunt
aanvragen. Verschillende formu-
lieren kunt u elektronisch naar
ons toesturen, zodat u de gang
naar het gemeentehuis niet hoeft
te maken. Onder meer het aan-
vragen van een collectevergun-
ning, standplaatsvergunning of
een ontheffing winkelopenstel-
ling kan nu direct vanuit huis.
Andere formulieren zijn zoge-
naamde pdf-formulieren. Deze
kunt u thuis uitprinten en invul-
len en bij de gemeente inleveren.
Uw afspraak bij de gemeente
verloopt dan sneller. Er staan pdf-
formulieren op de site voor bij-
voorbeeld het aanvragen van een
bouwvergunning, kapvergunning,
stookontheffing, uittreksel bur-
gerlijke stand of het doorgeven
van een verhuizing. Over de mees-
te producten/diensten waar de
formulieren betrekking op heb-
ben, vindt u in de Gemeentelijke
Producten Catalogus op de web-
site een uitgebreide omschrijving.
Raadpleeg deze altijd eerst.

Lekker makkelijk: aanvraagformu-
lieren op www.vorden.nl. Neem
gauw eens een kijkje!

Wegwerkzaamheden
Almenseweg

Sinds half april vinden aan de
Almenseweg binnen de bebouwde
kom wegwerkzaamheden plaats.
De weg wordt gereconstrueerd.
Er komt een gescheiden rioolstel-
sel, op de kruising Almenseweg -
Overweg komt een plateau om
het verkeer af te remmen en de
weg wordt opnieuw bestraal, met
klinkers. Op dit moment ligt het
grootste deel van de weg tussen
de spoorwegovergang en de
kruising met de Mispelkampdijk
open. Het verkeer wordt omge-
leid. Aanvankelijk zouden de
werkzaamheden half juli gereed
zijn. Dit loopt echter uit en de
nieuwe planning is dat de
werkzaamheden medio septem-
ber klaar zijn.

Opruimen bedrijfsafval de
gewoonste zaak van de wereld?
Zo zou het moeten zijn. Helaas
is na enkele controles op onder
meer bedrijventerrein Werkveld
gebleken dat lang niet alle bedrij-
ven hun bedrijfsafval direct
afvoeren. Een slechte zaak.
Niet alleen kan het gevaarlijk
zijn, omdat deze afvalstoffen
de bodem kunnen verontreinigen.
Ook biedt het afval een aan-
gezicht dat niet past bij de

uitstraling van het industrie
terrein. Bij verschillende bedrij-
ven zijn metalen, puin, hout en
gevulde afvalcontainers zonder
afrastering waargenomen.
De bedrijven waarbij de overtre-
dingen zijn geconstateerd, zijn
aangeschreven met het verzoek
het afval zo spoedig mogelijk af
te voeren, dan wel op zorgvuldige
wijze op te slaan.

Spreekuren wethouders
Wichers en Mulderije
vervallen

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

De website van de gemeente biedt veel
handige informatie

AAN DE BALIE
Doe uw voordeel met de
PAS 65
Wilt u wat vaker naar een mu-
seum of bioscoop, een cursus

volgen, erop uit in een mooi
natuurgebied of met de bus
of tram ergens naar toe?
Dit en nog veel meer is een
stuk voordeliger met de
PAS 65.

De pas kost € 5,30 en u kunt
deze bij de afdeling burgerza-

ken van de gemeente aanvra-
gen als u 65 jaar of ouder
bent. Bij aanvraag moet u
een legitimatiebewijs en
een recente pasfoto meene-
men.

De PAS 65 is levenslang gel-
dig.

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

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

veranderen van een woning, datum ontvangst: 27 juli 2004
• Deldensebroekweg 15, voor het vernieuwen en vergroten van

een bergruimte, datum ontvangst: 23 juli 2004
• Heyendaalseweg l, voor het vernieuwen van een

woonboerderij, datum ontvangst: 22 juli 2004
• Lankhorsterstraat 18, voor het verplaatsen van een

afzuigcontainer, datum ontvangst: 22 juli 2004
• Ruurloseweg 46, voor het veranderen van een schuurdak tot

overkapt dakterras en een varkensschuur tot bergruimte,
datum ontvangst: 27 juli 2004

• Zutphenseweg 3c, voor het verbouwen van winkelruimten,
datum ontvangst: 26 juli 2004

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Addinkhof 16, voor het vergroten van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Gazoorweg 4, voor het bouwen van een schuur met sanitaire

voorziening, vrijstelling voor: geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1982'

• Hengeloseweg 7, voor het vergroten van een woning, vrijstel-
ling voor: overgang van ambachtsbedrij f naar woonbestem-
ming, geldend bestemmingsplan en hoogte binnendeuren

• Netwerkweg 4, voor het bouwen van een bergruimte,
vrijstelling voor: goothoogte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Gazoorweg 2a, voor het slopen van een woning
• Zutphenseweg 86, voor het gedeeltelijk intern slopen van een

woning



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

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van een buurtfeest op 28 augustus van

14.00 tot 01.00 uur op het gedeelte van het Biesterveld ter hoogte van de
huisnummers 49 en 86/88

• Vergunning verleend voor het houden van het Volksfeest Linde op 23, 24 en
25 september op de Lindeseweg

• Vergunning verleend voor het houden van een buurtfeest op 21 augustus 2004 van
20.00 tot 00.30 uur op het gedeelte van De Steege tussen de huisnummers 14 en 24

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Wilmerinkweg

ongenummerd, in periode van 11 augustus t/m 25 augustus

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een buurtfeest is de Bongerd op 14 augustus van 14.00 uur tot 15
augustus 11.00 uur afgesloten voor het verkeer.

Openbare voorbereidingsprocedure oud en nieuwfeest
sporthal 2005

De burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat zij voornemens
zijn op grond van de artikelen 2.2.1, 2.2.2. en 5.2.4 van de Algemene plaatselijke
verordening 2000 aan de Stichting Evenementen Vorden vergunning te verlenen
voor het houden van een oud en nieuwfeest op l januari 2005 in sporthal 't
Jebbink, het Jebbink 13, 7251 BH in Vorden, alsmede een ontheffing van de
sluitingsuren op l januari 2005 tot 05.30 uur.

Eveneens is besloten bij deze aanvraag de openbare voorbereidingsprocedure
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. Dit betekent
dat de aanvraag en het ontwerpbesluit gedurende een periode van vier weken,
vanaf 4 augustus t/m l september 2004, voor belanghebbenden in de units van het
gemeentehuis ter inzage liggen.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpvergunning
mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken bij de burgemeester en
wethouders van de gemeente Vorden, Postbus 9001, 7250 HA in Vorden. Na afloop
van de ter inzage termijn wordt een definitief besluit genomen, waartegen door
belanghebbenden een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n s m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het bouwen van een
bergruimte op het perceel Deldensebroekweg 15 in Vorden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 5, lid 5.7. sub a van het bestemmingsplan 'Dorpsstraat la Wichmond'
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een dubbele woning op het perceel
Dorpsstraat Ib en l c in Wichmond (herinvulling voormalige terrein van
landbouwmechanisatiebedrijf Arends).

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 5
augustus t/m l september 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Monumenten
V e r l e e n d e v e r g u n n i n g r i j k s m o n u m e n t m o l e n H e t H o g e 6 6
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van

5 augustus t/m 15 september 2004 op het gemeentehuis, sector grondgebied
(koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt de vergunning op grond van artikel 11
van de Monumentenwet 1988 voor het bouwen van een sanitaire voorziening in de
molen op het perceel Het Hoge 66 in Vorden. Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bij het college
van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . A l W m b
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 6 augustus t/m 3 september 2004 ter inzage de meldingen artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:

• Moos en Ko, Burgemeester Galleestraat 6, 7251 EB Vorden voor het oprichten van
een inrichting voor het verkopen van kinderkleding en kado's, volgens het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Burgemeester Galleestraat 6 in Vorden.

• de heer G.W. Lenselink, Vosheuvelweg 6, 7251 NC Vorden voor het veranderen
(verplaatsen van een gedeelte jongvee naar een andere stal) van een inrichting
voor het houden van rundvee, volgens het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Vosheuvelweg 6 in Vorden.

• de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13, 7251 PW Vorden voor het
veranderen (bouwen werktuigenberging met mestplaat) van een inrichting voor
akkerbouwactiviteiten en het houden van paarden, volgens het Besluit
akkerbouwbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Deldensebroekweg 13 in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n d e b e s l u i t e n o p d e a a n v r a g e n
om v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden liggen met ingang
van 6 augustus t/m 17 september 2004, ter inzage de besluit op de aanvragen van:

• de heer J.F.T. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, 7233 SC Vierakker, om: een
veranderingsvergunning voor een vleesvarkensbedrijf, vanwege het plaatsen van
een koelcel, datum aanvraag: 18 maart 2004, adres van de inrichting:
Vierakkersestraatweg 22, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 636

• Smederij Oldenhave B.V., Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden, om: een
oprichtingsvergunning voor een smederij, datum aanvraag: 15 april 2004, adres
van de inrichting: Bedrijvenweg 6, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B,
nr. 2447 (ged.)

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De
besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

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

tijdig bedenkingen in te brengen.

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 september
2004. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn
richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Fraaie fietstocht met boswachters van Geldersch Landschap
en Geldersche Kasteelen in:

De Westelijke Achterhoek

Op de laatste dag van de zomer-
feesten werden in "De Herberg"
dartwedstrijden gehouden met

als inzet het open kampioen-
schap van Vorden. Luid toege-
juicht door een grote schare fans,

versloeg Vordenaar Jeroen Tijs-
sen in de finale Sander Schepers
uit Ruurlo. Op de foto de winnaar.

Op zaterdag 21 augustus orga-
niseren Geldersen Landschap
en Geldersche Kasteelen een
fraaie fietstocht in de weste-
lijke Achterhoek, tussen Vor-
den en Lochem. De start is van-
af het treinstation in Vorden.
Deze ± 40 kilometer lange
fietstocht staat onder leiding
van boswachters Toon Jaaltink
en Frans Duermeijer. Er zal bij
een horecagelegenheid worden
gepauzeerd.

ACHTERHOEKS LANDSCHAP
De Achterhoek staat bekend om
zijn fraaie landschappen. De om-
geving van Vorden en Lochem zijn
daar, vooral bij fietsers, beroemd
om. Er zal worden gefietst langs
landgoed Vorden, met de Lode-

wijslinde en de oude eik. Via de
Wildenborch gaat de tocht rich-
ting de Lochemse Berg. De stuw-
wal is al op grote afstand zicht-
baar.

Op landgoed Ampsen zullen een
paar kleine heideveldjes worden
bezocht Aan plantensoorten kunnen
we hier nu de klokjesgentiaan,
gagel, veenbies en kleine zonne-
dauw aantreffen.

Na Ampsen gaat de tocht naar
landgoed Verwolde. We vinden
hier, bij het schitterende Huis, een
fraaie tuin met bloeiende planten
en een bomentuin.

Via landgoed De Ehze gaan de fiet-
sers weer terug naar Vorden.



Voorzitter Johan Norde:

"Stichting Hippisch Toerisme Nederland,
economisch goed voor de Achterhoek,
dus ook voor Vorden"

Veel belangstelling
reünie voetbalvereniging

"Kijk bij voorbeeld naar de mo-
gelijkheden hier in onze ge-
meente Vorden. Wij hebben on-
der meer de Wildenborcher
Hof, familie Kappert aan de Wil-
merinkweg, familie Sloetjes
aan de Schuttestraat, Fré Heuve-
link met zijn "Bed & Breakfast".

Allemaal mogelijkheden om van
hieruit zowel voor het "aangespan-
nen paard" alsmede "onder het
zadel" routes op te pakken. Noem
het maar met paard te gast in de
Achterhoek. Dus ook goed voor het
toerisme in Vorden". Woorden ge-
sproken door Vordenaar Johan
Norde in zijn functie als voorzitter
van de "Stichting Hippisch Toeris-
me Nederland". Een Stichting die
in 1996 is opgericht en die onder
meer streeft naar een uniform rou-
tebewegwijzering systeem voor
ruiter- en menroutes.

Hoe is deze Stichting eigenlijk ont-
staan? Johan Norde: " Och je weet
hoe dat gaat. Op gegeven moment
zitten we aan tafel met mensen uit
de wereld van het" aangespannen
paard" en met mensen uit andere
takken van de ruitersport. Zo werd
er wat gebrainstormd en kwamen
wij tot de conclusie dat er vrijwel
geen bewegwijzerde routes voor
de ruitersport zijn in Nederland.
Wij vonden dat daar wat aan ge-
daan moest worden. De koe werd
direct bij de hoorns gepakt en be-
sloten wij om de "Stichting Hip-
pisch Toerisme Nederland" (HTN)
op te richten", zo zegt hij.

Johan Norde die zelf op talrijk ge-
bied in de loop der jaren bestuurs-
ervaring heeft opgedaan, werd be-
noemd tot voorzitter. Een andere
Vordenaar Reinier Gosselink werd
penningmeester. Tot secretaris
werd gekozen Dorine Bosman uit
Heemserveen.

Het bestuur werd gecompleteerd
door Wander Kammeijer van het
informatiecentrum "PaardEnPad"
uit Winterswijk, Marieke van
Amstel uit Schoonoord, zij heeft
marketing- en advertentie in haar
portefeuille.

Rob Doucet uit Hardenberg is be-
last met het "onderhoud", terwijl
Julia Boeker uit Aalten als onder-
steunend bestuurslid m.b.t. tot de
gezamenlijke grensoverschrijden-
de activiteiten met Duitsland func-
tioneert.

Johan Norde: "Wij zijn aan de slag
gegaan met de doelstelling het
paardrijden en het mennen op re-
creatief gebied te bevorderen. In
eerste instantie met de nadruk op
de routes in de Achterhoek. We
kregen van het Ministerie van
Landbouw een startsubsidie. Met
dat geld zijn we begonnen met de
"bewegwijzering". Je kunt het ver-
gelijken met hetgeen de ANWB
doet met de fietsroutes. Wij doen
het dus voor de ruitersport. Een
voorbeeld; we hebben hier vanaf
de boerderij van de familie Sloet-
jes aan de Schuttestraat een route
bewegwijzerd. Een route van 42 ki-
lometer, die via het Galgengoor,
Wildenborch, Barchem loopt tot
aan de Lebbenbrugge in Borculo.
Het leuke van dit soort routes is
dat men ze ook op de fiets kan rij-
den", aldus Norde.

2000 KILOMETER
BEWEGWIJZERD
Intussen heeft de "Stichting Hip-
pisch Toerisme Nederland" al di-
verse routes aangelegd. Alleen al
in de Achterhoek is er 700 kilome-
ter bewegwijzerd. Verder in Sal-
land circa 300 kilometer, route
"Vechtdal" met 200 kilometer, in
Twente 450 kilometer. Een dagje
paardrijden op de Veluwe, ook dat
kan. Daar is intussen ook 350 kilo-
meter aan routes aangelegd. Alles
bij elkaar zo'n 2000 kilometer. Jo-
han Norde: "We verzamelen alle
routes die elders in Nederland zijn
aangelegd, maar ook over de grens
in Duitsland. Ons informatiecen-
trum "PaardEnPad" is in Winters-
wijk gevestigd.

Een landelijk informatiecentrum
voor recreatief paard rijden. Onder
www.hippisch-toerisme.nl kan
men alle gewenste informatie ver-
krijgen. Het centrum beschikt ook
over een landelijke lijst met "on-
derdakadressen". Ook adviseert
men hoe je voorzieningen voor
stalling van paarden en pony' s
kunt maken. Ons routeburo wordt
inmiddels de "paarden VW van
Nederland" genoemd", zo zegt de
Vordenaar.

Afgelopen week is Gerda Verburg,
lid van de CDA fractie in de Twee-
de Kamer, samen met George de
Jong, directeur van de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfede-
ratie (KNHS) bij Johan Norde in
Vorden te gast geweest om zich te
laten informeren over de Stichting

Hippisch Toerisme Nederland.
Norde: "Gerda Verburg wilde een
kijkje in de keuken nemen, wat
wij tot dusver hebben gedaan
maar met name over wat wij in de
toekomst voor ogen hebben. Ik
heb haar uitgelegd dat we inmid-
dels vrij recent verschillende rou-
tes in Twente hebben geopend.

SAMENWERKING DUITSLAND
Verder dat wij bezig zijn om in
Kreis Kleef en Kreis Gronau ook
daar, in samenwerking met de
Duitse instanties, routes aan te leg-
gen. Daardoor is er wellicht de mo-
gelijkheid om voor subsidie bij de
Europese commissie in Brussel te
kunnen aankloppen. Thans be-
druipen we ons door boekjes en
routes te verkopen. Personeelskos-
ten heeft onze Stichting vrijwel
niet. Het zijn allemaal van die
"paardengekken" die de werk-
zaamheden in hun vrije tijd doen.
Dat houdt ons van de straat af', zo
zegt Johan Norde lachend, die zich
verder gelukkig prijst met het feit
dat de Stichting ook enkele spon-
sors heeft. Momenteel is men te-
vens bezig donateurs te werven.

Ik heb Gerda Verburg ervan kun-
nen overtuigen dat we een bunde-
ling van krachten onder één noe-
mer (KNHS) voorstaan.

Ook een bundeling op gemeentelijk/
provinciaal en landelijk niveau.
Volgens Gerda Verburg moeten
met name subsidies op projectma-
tige basis mogelijk zijn. Met die
uitspraak zijn we erg büj mee", al-
dus Johan Norde, die behalve voor-
zitter van de SHTN, ook bestuurs-
lid is van de "Stichting Rijvaar-
digheidsbewijzen Recreatieruiter
(koetsiersrijbewijs en ruiterrijbe
wijs).

Johan Norde: "Dit soort rijbewij-
zen zijn in feite de basis om paard
te kunnen rijden en vooral ook om
met paarden te kunnen omgaan.
Met name van groot belang in het
verkeer, een paard kan plotseling
schrikken. Datje weet hoe je daar-
op moet reageren. Ik vind wel dat
de automobilist meer begrip moet
tonen wanneer hij op de weg een
ruiter te paard of aangespannen
achterop komt of tegemoet komt.
Beslist niet toeteren of er hard
langs heen rijden. Gelukkig weet
de "Achterhoekse automobilist"
wel hoe ze moeten handelen", zo
zegt Johan Norde.

De jubileumcommissie en de
retiniecommissie van de voet-
balvereniging "Vorden" heeft
de afgelopen maanden bergen
werk verzet met het opsporen
van namen van oud- voetbal-
lers, zodat er op zaterdag 4 sep-
tember een succesvolle reünie
zal kunnen plaatsvinden.

Het ging daarbij om leden en oud-
leden vanaf 35 jaar. Deze speurac-
tie heeft geleid tot het opsommen
van ruim 700 namen. Tot dusver
hebben 300 personen positief gere-
ageerd en hebben zij toegezegd op
de reünie aanwezig te willen zijn.

Jubileumvoorzitter Jan Borgonjen:
"Wij zijn enorm verheugd over
deze reacties.

De kans bestaat natuurlijk altijd
dat wij namen hebben vergeten.
Bij deze zijn deze oud- leden na-
tuurlijk nog van harte uitgeno-
digd.

De jubileumcommissie die nauw
samenwerkt met de reüniecom-
missie heeft ook veel reacties ont-
vangen van leden en oud- leden
die de grens van 35 jaar nog niet
hebben bereikt, maar toch graag
de reünie willen bezoeken..

Die geïnteresseerde personen kun-
nen zich voor maandag 16 augus-

tus alsnog opgeven bij Eddy Hid-
dink wf.hiddink@hetnet.nl of bij
Jan Borgonjen jan@borgonjen.nl
Beslist de uiterste datum omdat de
capaciteit van de tent op het voet-
balveld niet onbeperkt is", aldus
Borgonjen.

Het jubileumprogramma begint
vrijdagavond 3 september. Dan
vindt er een herdenking plaats van
de leden die de voetbalclub in de
afgelopen 75 jaren zijn ontvallen.

Het vertrek is om 18.00 uur vanaf
de accommodatie van "Vorden"
aan de Oude Zutphenseweg, naar
de algemene begraafplaats. Aan-
sluitend vindt er om 20.00 uur een
receptie plaats in "De Herberg".

Diezelfde avond is er om 19.45 uur
in de feesttent op het voetbalveld
een disco voor pupillen. Om 21.30
uur is er disco voor junioren en se
nioren.

Zaterdag 4 september begint om
14.00 uur in de feesttent de reünie
en wordt er vanaf 20.00 uur op de-
zelfde locatie een feestavond ge-
houden.

De festiviteiten worden op zondag
5 september besloten met van
13.00 tot 17.00 uur een "Doe en
Naopraotdag" voor het gehele ge-
zin op het voetbalveld.

Mitra Slijterij Yvonne
en Wilbert Grotenhuys
wordt winkel van Mitra
Door toename van werkzaam-
heden in de supermarkt hebben
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
enkele maanden geleden besloten
de Mitra Slijterij te verkopen
aan Mitra C.V. Doetinchem.

Met ingang van 2 augustus is de
Mitra Slijterij in Vorden geopend

als eigen filiaal van de Mitra orga-
nisatie.
Mitra is één van Nederlands groot-
ste organisaties op het gebied van
dranken inkoop & verkoop. Zowel
Ad Seijsener als Erna Poelder, die
al enkele jaren de slijterij 'beman-
nen' zullen de overstap maken
naar de Mitra-organisatie.

PC de Graafschap P.V. Vorden
Zaterdag 31 juli jl. was er een
ponyconcour in Barchem, daar be-
haalde Elodie Stokman met Passe-
Partout 2 maal een Ie prijs in de
klasse M2 met 173 en 179 punten.
Linda Berenpas met Splendour
2e prijs klasse L2 met 163 punten.
4-tal klasse M met Ie prijs met
179 punten.

Wedvlucht vanaf Houdeng over
een afstand van circa 235 kilo-
meter.

Uitslagen: HA Eykelkamp l, 2, 5,
9,18,19, 20; C. Bruinsma 3,15,16,
17; Comb. A en A Winkels 4, 6,12,
13; H J. Stokkink 7, 11; M.M. Tie-
messen 8,10; Jitske Winkels 14.

Fiets 'de Boer op'
met tal van verrassingen
Zaterdag 7 augustus a.s. organi-
seert de landbouworganisatie
GLTO Vorden-Wanisveld- Zutphen,
in samenwerking met de afde-
ling Vorden van de Plattelands-
vrouwen, een fietstocht met een
lengte van circa 30 kilometer.

Het motto van deze fietstocht
luidt : "Fiets de Boer" op. Deelne-
mers aan deze tocht kunnen tus-
sen 10.00 en 11.30 uur vertrekken
bij de Ned. Hervormde Dorpskerk
in Vorden.

De opzet is om de deelnemers niet
alleen te laten genieten van het
fraaie natuurschoon rondom Vor-
den, maar ook om hen kennis te
laten maken met een aantal meest
agrarische bedrijven.

Zo staan er onderweg bezoeken
aan een rietdekkersbedrijf, een
brandpreventiebedrij f, rundveebe-
drijf, boerenwinkel en een "Beter

bed"camping op het programma.

De namen van de bedrijven wor-
den vooraf niet bekend gemaakt
om daarmee te voorkomen dat
fietsers op eigen houtje rechtst-
reeks naar één van de bedrijven
fietsen, zoals in het verleden al
eens is voorgekomen!

Vandaar dat de routeschrijving bij
de start wordt overhandigd. Behal-
ve het bezoeken aan deze bedrij-
ven, staan de fietsers onderweg
nog een aantal verrassingen te wach-
ten.

Zo kan er "ergens" houtsnijwerk
worden bezichtigd, er wordt een
stoelenmatter bezocht en kan
men kennis maken hoe een imker
met zijn bijen omgaat. Tijdens de
pauze serveren de dames van de
plattelandsvrouwen pannenkoe-
ken. Een dweilorkest zorgt voor de
muzikale omlijsting.
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brood met feta-
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Maak kans op een gratis fetabrood, vraag naar de kraskaart!
De Echte Bakker Dat proefje!

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

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

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

OP DE MARKT IN VORDEN

Sokken wol Borduurpakketten

DMC- ^
borduurzijde 100
per streng • •

En nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

Hartelijk welkom! Krommeweg 17, Elspeet

Bos rozen Valeweide
a 20 stuks

van 3,99

voor

OP = OP

1,99
TT

DE MARKT.
VAN
ALLE
MARKTEN
THUIS.

Troelstralaan 39-43, Zutphen,Tel. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20.30 uur
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str. links

uth/ermode
z u t p h e n

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vor-

den

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10



Fotowedstrijd jubileumjaar WV Dijkman BOUW
Open tennistoernooi

"Met de prijsuitreiking van de
fotowedstrijd hebben we weer
een hoogtepunt in het jubi-
leumjaar van de VW in Vorden
bereikt. Een ander hoogtepunt
was de jubileumroute "Fietsen
door de tijd", welke route tij-
dens de receptie werd gepresen-
teerd.

De jubileumcommissie, bestaande
uit Reinier Klein Brinke, Jaques
Roosenstein, Henriëtte Meijers,
Lieske Wessels en Friedel Brum-
melman, wil ik gaarne compli-
menteren voor de inzet waardoor

het jubileum zo'n bijzonder karak-
ter heeft gekregen. Een bijzonder
karakter door er een invulling aan
te geven waaraan Vorden iets over-
houdt, namelijk een fietsroute en
een fotoreportage die komend na-
jaar tentoongesteld zal worden",
aldus sprak Jopie Wullink, direc-
teur Vordense VW, dinsdagmid-
dag tijdens de uitreiking van de
prijzen, die aan de fotowedstrijd
waren verbonden.
In totaal zijn er 44 foto's ingele-
verd die beoordeeld werden door
de jury bestaande uit Reina Pool
van de Stichting Vrienden van de

bibliotheek, Job Teeuwen als na-
tuur- en cultuurkenner van onder
andere de gemeente Vorden en
Willemien van "Foto Willemien".
Er konden foto's voor drie catego-
rieën worden ingezonden. De
prijswinnaars zijn: Categorie: "Na-
tuur": mevrouw R. Kramer en de
heer H. Mekers.

Categorie "Historie en Nu"; de
heer L.Terwel; Categorie "Cultuur"
de heer P.C. Kramer en de heer L.
Terwel. De aanmoedigingsprijs be-
schikbaar gesteld door "Foto Wille-
mien" ging naar mevrouw Böhmer.

Ronde van Beekbergen

RTV-er grijpt net mis maar zeer tevreden

Dinsdagavond 27-juli, een zo-
merse avond met veel wieler-
spektakel in Beekbergen. Een
wedstrijd over 50 km over een
pittig rondje van maar liefst 2
km door het centrum van Beek-
bergen was de taak voor een
groot rennersveld (70-man) in
Beekbergen.

Alle sterke renners uit de regio wa-
ren vertegenwoordigd. Het ging
vanaf het begin erg hard met vele
afvallers tot gevolg. Tot halfweg

Cours mocht elke vluchtpoging
geen betekenis hebben. Tot de laat-
ste 2 ronden was het een langge
rekt peloton dat dik over de
50km/h door de finish denderde.
Het werd nog heel spannend vanaf
de laatste bocht waar Herman
Reesink een halve fiets lengte
voor RTV-er Reynold Harmsen (van
de wielerclub Vierakker-Wich-
mond) kon blijven op de meet. Jos
Kaal was derde op het ere schavot.
Raymond van Hall werd knap 19e.
l Herman Reesink, Stokkum; 2

Reynold Harmsen, Warnsveld
RTV-er; 3 Jos Kaal, Heteren; 4 Eddy
Hermsen, Ochten; 5 Peter van
Leeuwen, Zoetermeer; 6 Ronald
Roos, België; 7 Marco Schenk, Aal-
ten; 8 Maas van Schoonhoven, Ede;
9 Pol Nabben; 10 Ferdinand van Es-
sen; 11 Harold Fischer; 12 André
Grootveld; 13 Gert Ruitenberg; 14
Vincent van Rijswijk; 15 Arjan
Paalman; 16 André Klopmaker; 17
Jeroen Boekelo; 18 Frans Witten-
berg; 19 Raymond van Hall, Does-
burg RTV-er; 20 Arne Winters.

In de week van 9 t/m 15 augus-
tus aanstaande wordt het Dijk-
man Bouw Open tennistoer-
nooi voor de eerste keer gehou-
den bij VTP Vorden. Het toer-
nooi maakt onderdeel uit van
het Oost Gelders Tennis Circuit
(OGTC), zodat deelnemers in de
enkelspelen punten kunnen
verdienen om mee te doen aan
het Masterstoernooi bij TV IJs-
selweide in Gendringen, dat
plaats zal vinden van vrijdag 17
tot en met zondag 19 septem-
ber.

Het toernooi is helemaal volge
boekt. In alle categorieën is er een
zeer sterke bezetting. Er worden in
totaal 176 wedstrijden gespeeld. Er
wordt gespeeld in de categorieën
3, 4, 5, 6, 7 en 8 enkelspelen. Daar-
naast worden er damesdubbel-, hè
rendubbel, en gemengddubbelspe
len gespeeld. De dubbels zullen via
een afvalschema gespeeld worden
in plaats van het spelen in poules.
Dit in verband met de vele in-
schrijvingen. Het deelnemersveld
zal bestaan uit de OGTC-klasse
mentstop en regionale toppers.
Bij de heren enkel categorie 3 zijn
de kanshebbers Laurens Beker uit
Zelhem en Michel Bouwmeester

uit Apeldoorn, respectievelijk als
eerste en tweede geplaatst. Als on-
geplaatste speler is Reiner Molen-
dijk van VTP Vorden kanshebber.
In de categorie dames enkel 3 ma-
ken Janine Langela uit Beekhuizen
en Regien Vleems uit Raalte kans
om te winnen. Als ongeplaatste
speelster maakt de geroutineerde
Christel ten Have uit Gorssel ook
kans om te winnen. Bij de heren
enkel categorie 4 zijn de kansheb-
bers Reiner Molendijk van VTP
Vorden en Berend Bekker uit Ruur-
lo. Bij de dames enkel categorie 4
behoren Mirjam Westerink uit
Rheden en Martine Dijkman van
VTP Vorden tot de kanshebster.
Kim van Esterik uit Laren maakt
als ongeplaatste speelster kans om
te winnen. De wedstrijden door de
week beginnen om 17.00 uur. Op
zaterdag 14 augustus wordt er ge
speeld vanaf 9.00 uur. Op zondag
15 augustus worden de finalewed-
strijden eveneens gespeeld vanaf
9.00 uur, waarna de prijsuitrei-
king plaats zal vinden. Omdat er
zoveel inschrijvingen zijn wordt er
op zondag 8 augustus ook al ge
speeld. Dus wie er zin heeft om
naar toptennis uit de regio te ko-
men kijken, u bent van harte wel-
kom bij VTP Vorden!

Tien j aar BabyBiggenMealBal in Kranenburg:

Galafeest met hoogtepunten
Het 10e BabyBiggenMealBal van
Kas Bendjen wordt vrijdag 13
augustus gevierd met een gala-
feest met hoogtepunten van de
afgelopen tien jaar. Ook diverse
Achterhoekse prominenten
zullen van de galatrap afdalen.
Het muziekfestijn begint om
20.00 uur en vindt plaats bij
boer Wesselink in Kranenburg.

Boer Wesselink had tien jaar gele
den een vooruitziende blik. Toen
de Vordense dialectband Kas Bend-
jen in dat jaar bij hem in de wei
een cd-presentatie hield zei hij te-
gen de leden van de band: 'Zo'n
feest moetje eigenlijk elk jaar hou-
den.' De rest van het verhaal is be
kend. Jaarlijks komen jong en oud
uit de hele regio op de tweede vrij-
dag in augustus naar de Eikenlaan
in Kranenburg om daar te genie
ten van een muzikaal spektakel.
Vorig jaar zelfs een recordaantal
van meer dan zestienhonderd be
zoekers. Het tweede lustrum van
het BabyBiggenMealBal staat in

het teken van hoogtepunten van
de afgelopen tien jaar. "Het wordt
een echt galafeest met diverse ar-
tiesten die al eerder met ons op
het podium hebben gestaan", zegt
zanger Hans Krabbenborg. Daar-
naast heeft Kas Bendjen ook enke
Ie Achterhoekse prominenten we
ten te strikken. "Nee, namen noe
men we niet. De mensen moeten
maar gewoon komen kijken."

AVALANCHE
De Vordense band Avalanche
treedt op in het voorprogramma
van het BabyBiggenMealBal. Zij
wonnen vrijdag 23 juli de Grote
Prijs van Vorden, een bandjesfesti-
val tijdens de Vordense Zomerfees-
ten dat ook door Kas Bendjen werd
georganiseerd. Verder zullen op
vrijdag 13 augustus de hoogtepun-
ten van het Vordens Songfestival
aan het publiek worden gepresen-
teerd. Winnares Renske Zenhorst
die het nummer 'This is my Life'
van Shirly Bassey vertolkte is 's
avonds zeker van de partij.

Vanaf 15 mei zijn amateur-
kunstschilders uit heel Neder-
land weer welkom in de Gelder-
se Achterhoek. Tien zaterdagen
lang, tot eind augustus, slaat
het Kleurenpalet van de Achter-
hoek haar tenten op op de
meest schilderachtige locaties
in Oost Nederland.

Het doel van de organisatie is
(amateur)schilders kennis te laten
maken met het landelijke dorpsle
ven zoals dat tot de dag van van-
daag nog in vele plaatsen in de
Achterhoek voorkomt. De kunste
naars mogen binnen de deelne
mende plaatsen hun eigen schil-
derlocaties kiezen. Het kleurenpa-
let is een van de grootste activitei-
ten voor (amateur)kunstschilders
in ons land en vindt op 7 augustus
plaats in Bronkhorst, het kleinste
stadje van Nederland. In Nederland
bestaan honderden schilderclubs
met duizenden leden die vaak
schitterende schilderijen produce
ren. Het Kleurenpalet richt zich op
deze groep amateur kunstenaars
die het een uitdaging vindt te
schilderen op doek, karton of hout

met een verf naar eigen keuze. De
deelnemers aan het Kleurenpalet
kunnen zich individueel of in
schilderclubverband voor één of
meer dagen aanmelden. Er wordt
geschilderd in categorieën varië-
rend van beginneling tot beroeps-
kunstenaars. Aan het einde van de
schilderdag is er een expositie in
restaurant "De Gouden Leeuw" en
worden de dagprijswinnaars geko-
zen.
Eind augustus is er in Hanzestad
Zutphen de grote slotinanifestatie
met een expositie waar de hoofd-
prijswinnaar bekend zal worden
gemaakt. Het Kleurenpalet van de
Achterhoek ging op 15 mei van
start in Zutphen. Op 5 juni werd er
geschilderd in Ruurlo, 12 juni An-
holt (Dld.), 26 juni Doesburg en er
wordt geschilderd op 10 juli in Ter-
borg, 17 juli Lochem, 7 augustus
Bronkhorst, 14 augustus Vorden
en 21 augustus Bredevoort. De
grote expositie van winnaars is op
zaterdag 28 augustus in Zutphen.
Meer informatie: Kleurenpalet van
de Achterhoek, Kapperallee 63,
7211 CC Eefde. Tel. 06 134 844 27
of www.kleurenpalet.nl



In onze Oh
schijnt weer
de zomerzon!:

VLEES

Oh RUNDERGEHAKT
KG NU:

Oh RIB/
RUNDERLAPPEN

KG NU:

KRUIDENIERSWAREN

AMSTEL BIER
KRAT 24 FLESJES

van ^§ VOOR:

SULTANA s-pak
PAK

van >gè VOOR:

KIP & VIS

MOSSELEN
ROYAL

BAK 2 KG NU:

KIPKLUIFJES GEKRUID kg
KIPGRILL PAKKET kg
KIPSPARERIBS kg

SAMEN van jM9* voor

BROODAFDELING

BOLLEN wit/bruin
PAK 3 STUKS

van /6 VOOR:

KERSENSLOF
STUK 120 GRAM

van O8§ VOOR:

GALL^GALL « M O L E N H O E K
BONGO GRAPEFRUIT LIKEUR

70 cl. NU: T.49
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENG E LO

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

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

DIJKMAN BOUW

Gelderse Tennistop in Vorden

9 t/m 15 augustus
door de week vanaf 17.OOu, weekend vanaf 10.00u

zondag de finales

Mede mogelijk gemaakt door:
Dijkman Bouw, Autobedrijf Groot-Jebbink, Harbach Sport,
Bloembinderij Kettelarij, Pelgrum Makelaars, Rabobank,

Visser Mode, Drukkerij Weevers en Van Zeeburg & Visser
makelaardij/Assurantiën

Vordens Tennis Park

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• D MC borduur haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

ff* interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



Jury zeer tevreden over kwaliteit
geiten bij 'De Dageraad'

Kampioen Femmie 15 van de fam. Stokkink

Jury zeer tevreden over kwaliteit
geiten bij "De Dageraad". Afge-
lopen zaterdag hield de geiten-
fokverenging "De Dageraad"
weer haar jaarlijkse keuring.
Ditmaal in de manege van de
fam. Heuvelink in Warnsveld.
De jury was zeer te spreken over
de aangevoerde kwaliteit.

De keuring werd gehouden in
twee gedeeltes, namelijk de Certi-
ficaatwaardige en de Niet Certifi-
caatwaardige (deze dieren zijn
niet onderzocht.). Hier volgen de
kampioenen. C.W. Kampioen wit
lam werd Aleida 180 v/d Tamara-
hoeve van de fam. Grolleman. Re-
serve werd Mona 6 v/d Tamarahoe

ve, eveneens van de fam Grolle-
man. Kamp bij de bonte lammeren
werd Nelly 2 v 't Oever van Grolle-
man. Kampioen Toggenburger
lam werd Sofietje v/d Vonders van
eigenaar B.W. Peters. Haar zusje
Saskia v/d Vonders eveneens van
Peters werd een goede reserve. Bij
de Nubische lammeren werd Elai-
ne v 't Oude Azink van R. Geer-
lings. Een goede Reserve werd Ste
velien v/d Stema gefokt door H. v/d
Krol. Bij de Nubische overlopers
werd Lea v/h Poppink van mevr.
A.G. Joling-De Koning. Zeer terecht
de kampioen. Reserve werd De
lightful van H. v/d Krol. Het kam-
pioenschap witte melkgeit ging
naar Grolleman met Tsjepp. Aleida

153. Ook ontvingen zij het reserve-
kampioenschap met Aleida 178
v/d Tamarahoeve. Kamp Toggen-
burger melkgeit werd gewonnen
door B.W. Peters met Susan v/d
Vonders. Het kampioenschap voor
de Nubische melkgeiten ging naar
H. v/d Krol met Auburn v. Stal Epo-
na. Lulu laptop o 't Nile van mevr.
Joling-De koning werd een goede
reserve. Sem. l v/d Tamarahoeve
van Grolleman beloofde een goede
witte bok te worden, en hij werd
dan ook kampioen. Northwind v
Oudwoude werd kampioen bij de
Nubische boklammeren. Tsjepp.
Sybren bleek de beste volwassen
bok van deze keuring te zijn. Alei-
da 180 v/d Tamarahoeve van Grol-

leman bleek het beste lam te zijn
van de hele show. De beste melk-
geit van de hele show was ook van
Grolleman nl. Tsjepp. Aleida 153.

Aleida 177 v/d Tamarahoeve had
het beste uier van deze C.W. Keu-
ring. Bij de N.C.W. Keuring zag het
er als volgt uit. Kamp bij de witte
lammeren werd Lientje 53 van S.
Polman. Een hele beste reserve
vond men Femmie 15 van de H.
Stokkink. G. Eikelboom behaalde
met Debbie v/d Liekehoeve het
Kampioenschap bont lam.

Met Maaike kreeg hij het Reserve-
kampioenschap. Kampioen Nub.
Overloper werd Els van S. Polman.
Res. Kamp. werd Catharina van E.
den Boer. Bij de bonte melkgeiten
ging het kampioenschap naar

Doortje 3 en het reserve ging naar
haar zusje Doortje 2, beide van G.
Eikelboom. Bij de witte melkgei-
ten bleek Femmie 5 van H. Stok-
kink onverslaanbaar te zijn.

Manon l van Eikelboom werd als
reserve aangewezen. Bij de witte
bokken werd Sybren v/d Tamara-
hoeve van H. Stokkink als kam-
pioen aangewezen. Reserve werd
Boukje 3 van G. Eikelboom. Het
dagkampioenschap lammeren
ging naar Lientje 53 van S. Polman.
Femmie 5 van H. Stokkink werd
als beste melkgeit van de show.

Tevens had deze mooie geit ook
het mooiste uier van de dag. Ook
de bok van Stokkink Sybren v/d
Tamarahoeve behaalde het dag-
kampioenschap bij de bokken.

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 23 juli
Op de Kostedeweg vond een aanrij-
ding plaats. Een bestuurder verliet
een uitrit en liet daarbij een be-
stuurder die op de Kostedeweg
niet voorgaan. Beide voertuigen
raakten beschadigd.

Aan de Zutphenseweg werd een
zwarte omafiets van het merk Ba-
tavus weggenomen.

Zaterdag 24 juli
Aan de Raadhuisstraat werd een
herenfiets van het merk Eurostar
weggenomen.

Aan de Dorpsstraat werd een ver-
nieling gepleegd. Een ruit van een
winkel werd vernield. Naar de
eventuele dader wordt een onder-
zoek ingesteld.

Dinsdag 27 juli
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 6-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Tevens werd er een algemene
verkeerscontrole gehouden op de

Oude Borculoseweg. Er werden
diverse overtredingen geconsta-
teerd. O.a. voor het niet dragen
van een autogordel, niets hands-
free bellen, vervallen APK en het
overschrijden van de maximale
snelheid.

Aan' de Schuttestraat werd een in-
braak in een personenauto gepleegd.
Men verschafte zich toegang door
het portierslot te forceren. Een
bruine handtas zonder inhoud werd
weggenomen.

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

VERLOREN:
portemonnee, zwart met inhoud;
portemonnee, bruin; mobiele tele-
foon, grijs/wit Nokia; mobiele tele-
foon, doorzichtig, camerafuncite,
Nokia; jas, groen.

S O 50 plus info
^^ Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

THEMAMIDDAG
Op 7 oktober wordt er door de
SWOV en de samenwerkende bon-
den van ouderen een themamid-
dag georganiseerd, in het Dorps-
centrum, met als onderwerp "Ziek
zijn en thuis sterven, kan dat? "Er
zal een inleiding worden gehou-
den en er zijn verschillende orga-
nisaties en instellingen aanwezig
die informatie geven hoe zij men-
sen in die periode kunnen bijs-
taan. En dan gaat het zowel om
professionele instellingen als om
organisaties die getrainde vrijwilli-
gers kunnen inzetten.
Het is een onderwerp dat voor een
groot aantal mensen belangrijk
kan zijn en daarom nodigen we
graag iedereen uit die belangstel-
ling heeft, ook jongere mensen die
nog niet behoren tot de doelgroep
van de SWOV en de ouderenbon-
den. Nadere informatie volgt nog,
maar noteert u 7 oktober alvast in
uw agenda.

COMPUTERCURSUS
Op 14 september beginnen bij vol-
doende deelname weer computer-
cursussen. Er zullen twee groepen
gevormd worden: allereerst een

zgn. beginnerscursus, dat is kenni-
smaken met de computer, ook ge
schikt voor mensen die (nog) geen
computer hebben, misschien niet
eens van plan zijn om er één aan
te schaffen, maar die toch wel eens
willen weten hoe het werkt. De an-
dere cursus is de opvolger van de
beginnerscursus , voor diegenen
die echt met de computer verder
willen. In totaal zijn er 20 deelne-
mers nodig voor twee groepen, het
minimum om een docent naar
Vorden te krijgen. Heeft u belang-
stelling, geeft u zich dan zo spoe-
dig mogelijk op, in ieder geval
voor l september. Opgave met ver-
melding van naam, adres, tel.num-
mer en de naam van de cursus die
u wilt volgen kan telefonisch op
nummer 55 34 05, per fax nr. 55 52
82. Wilt u eerst meer informatie,
belt u dan tijdens kantooruren, tot
24 aug. dagelijks van 9.00 uur tot
10.30 uur, daarna van 9.00 uur tot
12.00 uur.

PERSONENALARMERING
Personenalarmering biedt zelf-
standig wonende ouderen de mo-
gelijkheid om in geval van nood
snel hulp in te roepen en draagt

daarom bij aan de mogelijkheid
om langer zelfstandig te blijven
wonen. Het alarmeringssysteem
werkt via de telefoon, het is dus
noodzakelijk dat u beschikt over
een aansluiting op het vaste net en
dit geldt ook voor de contactperso-
nen. Contactpersonen zijn de
mensen die u opgeeft en die ge-
beld worden als u alarm gemaakt
heeft. Zij komen als eerste naar u
toe en het is dus handig als kiest
voor mensen die niet al te ver uit
de buurt wonen. Het ideale aantal
contactpersonen is drie, maar als
u die niet kunt vinden, kunt u
toch personenalarmering krijgen.
De contactpersonen dienen over
een sleutel van uw woning te be-
schikken en ook moet er een sleu-
tel zijn op het vaste sleuteladres
waar de medewerkers van Sensire
de sleutel kunnen ophalen. Deze
sleutel wordt onder code bewaard,
dus niet iedereen kan zomaar met
uw sleutel op pad.

Hoe werkt het alarmerings-
systeem?
Er wordt bij u thuis een alarme-
ringstoestel geplaatst en u krijgt
een zendertje dat u om uw hals

kunt dragen als een ketting of dat
u aan uw kleding kunt bevesti-
gen.Op deze zender zit een knop
zodat u overal in huis contact kunt
maken. Als u bijvoorbeeld gevallen
bent kunt u met een druk op de
knop contact maken met de cen-
trale van Sensire. Degene die de te-
lefoon aanneemt, zal proberen na
te gaan wat er precies aan de hand
is en zal één van de contactperso-
nen inschakelen. Deze contactper-
soon komt naar u toe en vervol-
gens kan worden besloten of een
dokter en/of ambulance moeten
worden ingeschakeld. Zijn de con-
tactpersonen die u heeft opgege-
ven geen van allen thuis dan zorgt
de centrale ervoor dat een wijkzie
kenverzorgende van Sensire naar
u toe komt. U kunt er dus op reke-
nen dat er altijd hulp komt. Heeft
u contact gemaakt en bent u daar-
na bewusteloos geraakt en geeft u
dus geen antwoord dan wordt on-
middellijk een contactpersoon ge
vraagd om naar u toe te gaan. De
centrale houdt intussen contact
zodat die contactpersoon meteen
kan vertellen hoe de situatie is en
er onmiddellijk maatregelen geno-
men kunnen worden.

Wat zijn de kosten?
U betaalt éénmalig € 12,- aansluit-
kosten en maandelijks € 11,65 ver-
der zijn er de kosten voor het even-
tueel maken van extra sleutels.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de SWOV
tel. 553405.

Centrale voor Vrijwillige Hulp-
verlening
Zit u plotseling om hulp verlegen,
bijv. omdat degene die altijd bood-
schappen voor u doet met vakan-
tie is, dan kunt u een beroep doen
op de vrijwilligers van de SWOV.

Het gaat om vervoer, naar dokter
of specialist, zonodig ook begelei-
ding bij het bezoek aan een arts.
Ook zijn er vrijwilligers die klusjes
in huis kunnen doen, het gaat dan
om kleine dingen die u vroeger
zelf altijd deed, maar ook voor het
instellen van een t.v. of een ander
apparaat kunt u een beroep doen
op de vrijwilligers.

Voor alle hulp geldt dat u zelf de
kosten van materiaal betaalt of
bij vervoer een bedrag dat de on-
kosten dekt van de vrijwilliger.
Alle vrijwilligers geven hun tijd
zonder dat daarvoor een vergoe
ding wordt gevraagd. Als u hulp
nodig hebt, aarzelt u dan niet om
te bellen en twijfelt u of u voor
hulp in aanmerking komt, neemt
u dan telefonisch contact op voor
nadere informatie: tel. 55 34 05.

Wil men zichzelf inzetten als vrij-
williger, dan kan men ditzelfde
nummer bellen.



ANDAAG
TIJDENS DE BRADERIE

•t 22.°° uur
RE VERKOOP
de helft van de helft

KORTING
Dames- & Herenmode

D E
261 AX Ruurio

3)45 1438

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in full colour

als met steunkleur. Telefoon (0575) 551010

Kijk

voor

nieuws

ook

op:

V"

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

TEGELHANDEL
mulicr-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

R E I J R I N K
HOTEL R E S T A U R A N T Z A A L

Zomerspecialiteiten
Verse Zeeuwse Mosselen

Vers uit 't pannetje,
geserveerd met frieten,

sausjes en stokbrood
€15,-

Onbeperkt SI i b tongetjes
Geserveerd met frieten en sla

Donderdag en Vrijdag
€ 16,50
Tapa's

Gezellig, informeel en mediterraan.
Tapasschotel vanaf 2 personen

€9,95
Zomermenu

3-gangen keuzemenu € 21,50

Hotel Restaurant Reijrink
Lievelde

Tel. 0544-371287
www.reijrink.nl. info@reijrink.nl

Niifancf

mm
Op de gehele collectie
Ruitersportartikelen

Afrastering en schrikdraad
Materiaal

NIJLAND
RUITERSPORT

Morsdijk 6 - 7261 RX Ruurio
Telefoon: 0573-491460

DELTjSPANNEVOCEL

DIVERSE BANKSTELLEN
in leer, lamous of stof
voor te gekke prijzen,
uitzoeken, nu

500,-
750,-

1000,-
1250,-

DIVERSE KASTEN nu met 60%

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

Ruim 6750 langdurig zieken

en gehandicapten gaan met

de Zonnebloem op vakantie.

U kunt de Zonnebloem helpen

om haar vakanties voor zieken

en gehandicapten betaalbaar

te houden.

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



Ultieme droom van Antoine Peters komt stapje voor stapje steeds dichter bij!

Vordenaar in de race voor de
Rosner Design Award

Bronckhorst Muziekspektakel
groot succes

Afgelopen voorjaar vertelde An-
toine Peters in het Contact van
10 maart over zijn ultieme
droom "onder eigen label een
kledinglijn brengen".

Een droom die sinds vorige maand
een stapje dichterbij lijkt te ko-
men. Antoine slaagde toen name-
lijk aan de Modevakschool in Arn-
hem voor het diploma Modevorm-
gever of ook wel internationaal
"Fashion Designer" genoemd. Een
twee- daags examen dat door ruim
700 belangstellenden werd bijge-
woond, waaronder vele vakmen-
sen en veel nationale en interna-
tionale pers.

Antoine Peters presenteerde daar
tijdens "Arnhem Fashion 2004",
de afstudeercollectie die hij de
naam "Looking ridiculous in the
company of fools" heeft genoemd.
Deze collectie is tot en met 12 au-
gustus te bezichtigen in de etala-
ges bij modehuis Visser aan de
Burgemeester Galleestraat, hier in
Vorden.

Dat het examen voor "Modevorm-
gever" geen sinecure is, bewijst de
voorgeschiedenis of beter gezegd
de studie die aan het examen voor-
afging. In het eerste studiejaar een
algemene basis (kostuumgeschie-
denis, model tekenen, beeldgram-
matica)

In het tweede jaar kregen de stu-
denten de eerste ontwerpopdrach-
ten. In het derde studiejaar kreeg
de gehele klas één gezamenlijke
opdracht te weten collecties ont-
werpen, kleding showen op de cat-
walk met als doelgroep jongeren
van 15 - 25 jaar. Ook kregen de stu-
denten in dat jaar een individuele
opdracht, waarvoor Antoine Peters
bij bekende designers een kijkje in
de keuken heeft genomen. Om
met succes het laatste studiejaar
in te kunnen gaan, diende Antoine
en zijn medestudenten in een
week tijd een collectie van 50 kle-
dingstukken te ontwerpen. Een
proeve van bekwaamheid af leg-
gen!

Antoine: "De opdracht voor het
eindexamen luidde dat ik vijf
shows (verschillende collecties)
met aangeklede modellen moest
geven. Ik heb daar maanden aan
gewerkt. Uiteindelijk heb ik der-
tien collecties ingezonden, waar-
van er dus vijf verplicht werden ge-
showd. De studenten hebben on-
der meer vijf weken lang techni-
sche begeleiding gehad. Ik heb
veel op school gewerkt maar ook
twee maanden hier thuis bij mijn
ouders aan de Ruurloseweg.

GARAGE ALS ATELIER
Mijn vader kon de auto niet meer
in de garage parkeren, daar ston-
den de tafels met de naaimachi-
nes. Daar moesten de ideeën die ik
had nader uitgewerkt worden en
moesten de proefmodellen "in el-
kaar" worden gezet. Ik had daarbij
de hulp van tante Monique, tante
Hermien en mijn eigen moeder
(Maria Peters). Zij hebben gebreid,
genaaid, de stoffen in elkaar gezet.
Fantastisch allemaal deze hulp",
zo blikt Antoine terug. Tijdens het
eindexamen liet hij overigens
niets aan het toeval over.

Om er zeker van te zijn dat zijn
ontwerpen ook goed uit de verf
zouden komen beschikte Antoine
over een eigen visagiste, een eigen
kapper en professionele modellen.
"Voor mij een grote eer dat ik van
de 22 eindexamen kandidaten tel-
kens de vijf shows mocht afslui-
ten", zo zegt Antoine die uiteinde-
lijk met het fraaie rapportcijfer

Negen, naar huis ging. De exposi-
tie, een "greep" uit de eindexa-
mencollectie die de jeugdige Vor-
denaar nu in de etalages van mo-
dehuis Visser houdt, is het bezich-
tigen beslist de moeite waard.

"Het doel van deze collectie is het
negatieve te gebruiken om het po-
sitieve op te wekken. Vermaak,
dromen, vrouwelijkheid en speels-
heid. Contrasten in kleur en volu-
mes. Comfort en details zoals, om
enkele voorbeelden te noemen, de
perfect doorlopende zelfontwor-
pen knopenprint, de bij het übersi-
zed t- shirt vergroot doorgestikt la-
bel, niet altijd zichtbare, maar
praktische, zakintasten en de
bruidsblouse waar het afsnijden
van de bovenkant, zoals het borst-
zakje zelfs tot in het labeltje is
doorgevoerd. Fraaie coupe techni-
sche oplossingen en afwerkingen.
Soms zelfs details enkel omdat ze
mooi zijn", zo licht Antoine Peters
toe.

VAN VERDRIET TOT
EXTRAVERT
Het "verhaal" van de collectie bij
modehuis Visser begint met het
luchtige "hilton- party- outfitje",
een meisje verdrietig van een feest-
je komend met de schaafwond, de
tranen en de afgebroken hak. De
regen als muziek. Vervolgens het
liefdesverdriet en het met de pan-
toffels en een veel te groot shirt in
haar pyjama op de bank hangen.
Hier enkele joggings en jerseys.
Om toch haar verdriet tegen te
gaan, gaat ze wandelen, shoppen.
Koopt ze tassen, heel veel tassen,
ze gaat zich extravert kleden. De
"PC Hoofdstraat tassen, dragen bij
aan de silhouetten of worden zelfs
kledingstuk. Ze draait helemaal
door, maar dan wordt ze gered
door haar " prins op het witte
paard". Overigens zijn de foto's
van de collecties te zien op
www.antoinepeters.com

Op dit moment is Antoine Peters
nog volop in de race voor de "Ros-
ner Design Award". Antoine: "Ros-
ner is een bekend Duits kledingla-
bel, die de Award uitreikt aan de-
gene die het best een "vernieuwen-
de" spijkerbroek heeft ontworpen.
Daarvoor kregen we van Rosner
een stof opgestuurd, waaruit we
een 2 meter lange spijkerbroek
moesten maken. In totaal zijn er
zes finalisten, onder wie ik zelf
dus, overgebleven. In het komende
modenummer van Avant Garde
dat vanaf 11 augustus te koop is,
zullen van de finalisten foto
shoots geplaatst worden, waarna
de lezers de winnaar kunnen kie-
zen.

Het zou leuk zijn wanneer de Vor-
denaren vanaf 11 augustus op
mijn ontwerp in de Avant- Garde
voor de Rosner Design Award gaan
stemmen. Hoe meer stemmen,
hoe beter uiteraard", zo zegt An-
toine lachend. De winnaar zal om-
streeks half oktober bekend wor-
den gemaakt. De ultieme prijs is
het in productie nemen van de
broek. Momenteel is er in het mu-
seum voor de moderne kunst in
Arnhem een mode tentoonstelling
te zien van alle Arnhemse ontwer-
pers in binnen- en buitenland. An-
toine Peters is er apetrots op dat op
deze tentoonstelling ook een
proefmodel van zijn afstudeercol-
lectie staat te pronken.

Momenteel heeft hij vakantie en
denkt hij na over zijn toekomst.
De eventuele vervolgopleidingen
die hij zou willen doen heten "The
Fashion Institute Arnhem" of in
Engeland "Saint Martens" in Lon-
den. Tot die tijd wil hij het liefst
werkstages in zijn eigen vakgebied
(bij ontwerpers of wat commer-
cieel) gaan doen. Antoine is er nog
niet helemaal uit. Waar hij wel uit
is en dat te zijner tijd, "een kle-
dinglijn onder eigen label"!!!

Zaterdag 24 juli jl. was de dag
dat Radio Ideaal ter ere van
haar 12'/2-jarig jubileum samen
met de "Doe een Wens" stich-
ting het Bronckhorst Muziek-
spektakel organiseerde.

Mede dankzij het fantastische
weer en de leuke artiesten was het
muziekspektakel een groot succes,
duizenden mensen bezochten de
zomerfeesten in Zelhem en kon-
den daarnaast genieten van artie-
sten als Arne Jansen, Henri Wel-
ling, Held, Hany Straaten, Robbie
Ronalds (bekend van Ab Normaal),
Brazen, Peter Michgelbrink, Op
Drift, Mini Looman, Reinier Vegh-
ter en Hans Hulsebos (bekend van
de Boswachters). Leuk was het ove-
rigens ook dat Piet Paulusma van
SBS 6 opnames kwam maken die
dag. Presentator Danny Rook, te
vens ambassadeur van de "Doe een
Wens" stichting, mocht deze dag
een geldbedrag in ontvangst ne-
men van 7250 euro. Hij kreeg een
cheque van een actie bij eetcafé de
Groes van 1250 euro en Radio Ide-
aal haalde met haar reclame actie
maar liefst 6000 euro binnen.

De vrijwilligers van Radio Ideaal
en de "Doe een Wens" stichting
hebben het afgelopen halfjaar
hard gewerkt om de actie een suc-
ces te maken, afgelopen zaterdag
was de finale en gingen de vrijwil-

ligers met een goed gevoel en als
vrienden uit elkaar. Reinier Vegh-
ter zong zijn nieuwe speciaal voor
"Doe een Wens" geschreven num-
mer.

"Doe een Wens" vervult de liefste
wens van kinderen van 3 tot 18 jaar
met een levensbedreigende ziekte.
Door het vervullen van een wens,
wil "Doe een Wens" een stukje
blijdschap en kracht brengen in
een moeilijke periode; even weg
van ziekenhuis, behandeling en
doktoren. De Stichting neemt niet
alleen de organisatie van de wens-
vervulling op zich, maar betaalt
ook alle kosten die aan een wens
verbonden zijn. De "Doe een Wens"
stichting Nederland is een vrijwilli-
gersorganisatie. Ruim 240 vrijwilli-
gers zetten zich, soms bijna dage
lijks, in voor "Doe een Wens".

Radio Ideaal is de regionale om-
roep voor Zelhem, Hengelo (gld) en
Steenderen, en staat al ^/z-jaar
midden in de samenleving. Diver-
se luisteronderzoeken en succes-
volle evenementen en acties on-
derstrepen de waardering van de
inwoners van dit uitgestrekte ge
bied. De ruim zestig vrijwilligers
zetten zich in om leuke, gezellige
en herkenbare radio te maken.
Niets voor niets noemt Radio Ide
aal zich dan ook gewoon de gezel-
ligste.

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

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

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

AUGUSTUS
4 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
4 Berenddag, kinderfietsdag.
5 Klootschietgroep Vordense Pan.
5 Staringavond in de Wilden-

borchse Kapel.
8 Kastelentocht aanspanning In

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

ne Steege.
12 Klootschietgroep de Vordense

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

strijd.
18 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
21-22 Int. D-jeugdvoetbaltoernooi

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

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

teel Vorden.
26 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
29 HSV de Snoekbaars seniorwed-

strijd.

Toertocht Teutoburgerwald
De toercommissie van de VAMC
"De Graafschaprijders" organi-
seert vrijdag 7 en zondag 8 au-
gustus een tweedaagse toer-
tocht naar het Teutoburger-
wald.

De start van deze tocht is zaterdag-
morgen tussen 9.00 en 11.30 uur
vanaf het clubhuis van "De Graaf-
schaprijders" aan de Eikenlaan 2A
nabij de Rijksweg N319 (Vorden-
Ruurlo).

De organisatie heeft een prachtige
tocht uitgezet met een lengte van
ongeveer 300 kilometer. De deel-
nemers verblijven op een cam-

ping, voorzien van een goed res-
taurant en een café. Voor diegenen
die niet willen kamperen is er een
beperkte mogelijkheid om een ka-
mer te reserveren.

De organisatie stelt een beker be
schikbaar voor de club met het
grootst aantal deelnemers. In de
loop van zondagmorgen 8 augus-
tus wordt via een andere route aan
de terugreis begonnen. Voor nade
re informatie kan men bellen (na
18.00 uur) Gerard Hartman tel.
(0575) 55 53 05 of mailen gerard.
hartman@hetnet.nl of met Mat-
thijn Nijenhuis tel. (0316) 22 30 60
of mailen ben.nijenhuis@tiscali.nl



L KEUKENS

i SANITAIR

^^ TEGELS

V NATUURSTEEN

F ROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLjSLAG
i RUURLO

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

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

D

70 JAAR

WEEKBLAD
CONTACT

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

D

70 JAAR

WEEKBLAD

JCONTACT

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukker i j

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

CERTIFICAATHOUDER

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

OPKAMERS?
Wij hebben weer volop:

SLAAPBANKJES, BEDDEN, MA-
TRASSEN, BURO'S,

VELE LINNEN- EN OPBÉRG-
KASTJES, TAFELTJES enz. enz.

Alles tegen

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

dèBos

KUIJK's
Meubelbeurs

Mercatorstraat 12, Lichtenvoorde
(Plan Kamp Zuid) Tel. 0544 - 37 1 2 56

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w 0544 - 377008

BORCULO
« 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06- 18976218

Tonny

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.bosch~ker.nl

STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderij l i jsten in
goud of één van de vele an-
dere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

I) A N C l N (i DISCOTHKF.K

Dance kelder: DANCE. TRANCE EN RCB
9/i de Ee.ac.kc.luk> /iet dak etafmet:°̂

Bobbus opstapplaatsen R
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

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

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

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

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger,.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

TE KOOP:

Biologische aardappelen
en diverse groenten

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



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

mod
/o

KORTINGEN
••• ̂ Ê^^. m î

TOT
MAAR
LIEFST

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Kaalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

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

info@contact.nl

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

T!':l l UTHOOT

GI

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Poslbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



HOESLAKENS&LAKENS

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.

100% katoen
90/100 x 200 van 14,95
90 x 210/220 van
140/160 x 200 van
180 x 200 van
Waterbed maat van

16,95
19,95
23,95
25,95

Cinderella basïc katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220
slopen 60/70

van
van
van
van
van
van
van
2 stuks

13,95

15,95
21,50
22,95
27,95
29,50

Synthetische kussens met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,6° p/st. nu 2 voor 22,5°

Synthetische kussens gevuld met luxorel en
een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,-

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

voor 18,95
voor 21,95
nu 8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19,̂ 5
240/260 van 27,95 voor 21,95
Ook in diverse kleuren voorradig

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 24,95 voor 19,95
26,95 voor 21,95
29,95 voor 23,95
34,95 voor 27,95
39,95 voor 29,95

DEKBEDSETS
2 «Je G R A T I S

Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49»"

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,-

Vandijck donskussen 65%
(aangevuld met 35% veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig.
van 92,95 p/st. nu 59,-

Neksteun kussen (anti-allergisch) gevuld
met synthetische bolletjes.
van 36,- nu 24,95

90/200 van
140/200 van
160/200 van
180/200 van
Slopen 60/70 per stuk

Bij elk dekbed een gratis parasol OP=OP
NU 12,95

Stretch molton hoeslakens
90/200
90/210/220
140/200
160/200
180/200
180/220
Moltonslopen

van
van
van
van
van
van

19,95
22,95
25,95
27,95
29,95
31,95

voor 12,95
voor 14,95

17.95
19,95
21,95
24,95

voor
voor
voor
voor

nu 2 voor 12,95

Satijnen dekbedsets
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

vanaf
vanaf
vanaf

29,"
49,-
49.'

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 179,- voor 79»"
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 09»'
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149»"
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor Io9»~

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons en
10% kleine veertjes. Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 249,- voor 149»"
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 179»"
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229»'
litsjum. 240/200 van 459,- voor 249»"
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 279,"

Zomerdékbedden
katoen

i pers. 140/200
1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200
litsjum. xl 240/220 nu

nu 29,95
nu 34,95
nu 44,95
nu 54,95

64,95

zijde
nu
nu
nu
nu
nu

39,95

59)95
79,95
09,95

90% dons
nu
nu
nu
nu
nu

59,95
69,95
99,95

109,95
119,95

HONDERDEN
DEKBEDSETS

MET KORTINGEN

TOT 70%

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor 35»"
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39»"
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor

59»"
69,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,- voor
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor
2 pers. 200/200 van 119,- voor
litsjum. 240/200 van 129,- voor
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor

45»'
49.'
69,-

9,-

A D G O E D

Vandyck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

in diverse kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,8°
70/140 van 15,95 P/st. nu 1O,95

Lfnolux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9,95
washand van 2,25 voor l,8o

Tencate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 2,95
washand van 2,25 nu 1,8°
30/50 gastendoek nu 2,95
70/140 baddoek nu 11,95
100/180 badlaken nu 21,95

Vandfjck badmat
(Hotelmat) ioo%katoen. In 13 kleuren
60/60 Bidetmat nu 14,95
60/60 Toiletmat nu lo,95
60/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

Benetton badjassen
van 59,95 PU 36,-

wit + ecru badstof badjas
nu slechts 24,95

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD + Jorzolino vanaf 3,95
Glazen doeken nu 3,95
Werk- en vaatdoekjes
normaal 1,80 per stuk. Nu 4 voor 4,95
Schorten Vanaf 8,95

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,-
1 pers. xl 140/220 van 119,-
2 pers. 200/200 van 139,-
litsjum. 240/200 van 159,-
litsjum. xl 240/220 van 179,-

voor 65,"
voor 75,-
voor 89,-
voor 119."
voor 129,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk!
i pers. 140/200 van 129,- voor
1 pers. xl 140/220 van 145,-
2 pers. 200/200 van 169,-
litsjum. 240/200 van 209,-
litsjum. xl 240/220 van 229,-

Mazurische dons 90% super dekbed
navulbaar, carré gestikt i-persoons 800 gr. van 329.- nu slechts 1/9»'

Klam boe
Luxe romantische uitvoering

kleur ecru

EXTRA FIJNE MAZING
van 55,- HU 29,95

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens vanaf 12,95
Kinderstrandtakens vanaf 9»95

Ook 2 persoons maat dus lekker breed.

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

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

Pe- tfroo-tete- Uiiwefiiviiitó v/antfroo
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



GEGARANDEERD

NERGENS
OEDKOPER

"Wat mag het zijn
dit weekend?

Een heerlijke entrecöte?"

Entrecöte
500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGEN

Abee
Huzarenslaatje
Tray 6 kuipjes
a 150

JMERGENS
SOEDKQRER^

Patrick van Vessen, Chef Kruidenierswaren
PLUS Kuipers in Rijsbergen

Coca-Cola, Fanta

nDiverse smaken
Set 6 blikjes a 33 cl.

Bij aankoop van een 6-pack Coca-Cola een
school agenda voor slechts 5.49! op=op

99

Friesche Vlag
Milk & Fruit

Diverse smaken
Pak 1 liter JU3T

Oï89

Remia
Schepsauzen

Diverse smaken
Bakje 265-280 ml. 0.99

3 bakken
naar keuze

P
^WtRD A

JERGENS l
ER ljLGOECjkOPER

•280 ml. 0.99 |j\j

I Hil ^B^^^^«« .̂«^BKHBKM^BI
•

PLUS
Kibbeling

Pak 250 gram 3.49

Bij aankoop
van 2 pakken
50% korting

Kanis & Cunnink
K off ie pa d s

Regular of cafeïnevrij
Zak 24 stuks 2***

79

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

PLUS
Tissue toiletpapier

2-laags
Pak 24 rollen A&5

U;EGARANDEERD\
MERGENS
5OEDKOPER |

69
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

tgelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

Hollandse
sperziebonen
500 gram

BE R !

i
GEGARANDEERD
NERGENS
GOEDKOPER

Spa & Fruit
Diverse smaken.

Koolzuurvrij
Pak 1,5 liter JU3T

O89
l G E G A R A N D E E R D ^

l NERGENS l
VGOEDKOPER!

Bon Appetit
long belegen kaas

Vacuüm verpakt
Kilostuk.54?

4.55O

Boeren
wit of tarwebrood

Maanzaad of sesam
Heel ca. 800 gram JU37"

79

Mora
Pizza crossa

Diverse soorten
Doos 300 gram

Vanaf 1.99

4*5O

Schouderkarbonade
Gemarineerd ArW
Nu 3.69
Of naturel
(ook extra dun
verkrijgbaar voor
op de barbecue)

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
32/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 augustus 2004 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

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