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Paarden hielden zich
uitstekend tijdens Kastelenrit

n t e V o r d e n

Terwijl de zonnestralen zich
een weg baanden door de lom-
merrijke bossen bij kasteel Vor-
den, was het zondagmorgen
één bonte stoet van aanspan-
ningen dat richting Schutte-
straat trok voor het eerste ge-
deelte van de Kastelenrit.

Het spits werd afgebeten door de
aanspanning van Jan Groot Jeb-
bink uit Vorden in een jachtwagen
met twee KWPN's , met naast zich
op de bok Johan Norde. Deze aan-
spanning was één van de vier van
de organiserende vereniging "In
de Reep'n ". In de jachtwagen van
hotel Bakker de families Pardij s en
Lindenschot uit de Wildenborch,
allemaal prachtig uitgedost, ter-
wijl koetsier Gerard Smeenk het
gezelschap door Vordens dreven
loodste!

In totaal waren er deze zondag cir-
ca 90 aanspanningen te bewonde-
ren, waarbij vele " neusjes van de
zalm". Fraai schouwspel met veel
nostalgie. Met name de wat oude-

re toeschouwers herinnerden zich
ongetwijfeld met weemoed de
"goede ouwe tijd". En wat zagen
de dames er trouwens beeldig uit
(ook de outfit van de heren passa-
giers mag natuurlijk niet onver-
meld blijven). En dan de aanspan-
ningen op zich.

Om er een paar te noemen, de aan-
spanning van de heer Schepers uit
Gendringen in zijn "Duitse Selbst-
fahrer". De landauer van stalhou-
derij Harink uit Ambt Delden met
de passagiers in lichte zomertenue
gekleed. Bij het zien van de "Kar-
pion" van de familie Stalk uit Bu-
ren was het net alsof onze oma's
van vroeger met de knipmuts op
meereden. In de Duitse jacht Phae-
ton van de familie Mus" uit Span-
broek, de dames met het accent op
de met veren getooide hoeden; de
jachtwagen van de familie Lijftogt
uit Hengelo met werkelijk een
schitterende bloemenpracht

Tijdens de ochtendrit konden de
deelnemers onder meer een blik

werpen op een zestal kastelen. Bij
kasteel Wildenborch werd een
sherrystop gehouden. Vervolgens
weer richting kasteel Vorden waar
de lunch werd gebruikt. In de mid-
dagrit een blik op de kastelen
Hackfort en Suideras, waarna de
aanspanningen zich in de " Braak-
hekke Weide" verzamelden voor
een triomfantelijke binnenkomst
(in colonne) door het dorp waar
zich honderden toeschouwers
"vergaapten" aan al het moois.

Intussen was de middagtempera-
tuur opgelopen tot ongeveer 34
graden. Niet te vermoeiend en te
zwaar voor de paarden? Ap Noord-
kamp, secretaris van " In de Reep'n
" en dierenarts van beroep vond
dat de paarden zich "wonderbaar-
lijk" goed hebben gedragen. Zegt
hij: " Er was gelukkig een beetje
wind, bovendien wordt een flink
deel van de route onder de bomen
gereden. Werkelijk fantastisch hoe
de paarden zich hielden. De dieren
hebben tijdens de middagpauze
ook niet abnormaal veel gedron-

ken. Een emmer driekwart gevuld
met water, volstond in de meeste
gevallen. We hebben het dan over
circa tien liter. Wat mij vandaag
bovendien opviel, de goede loop-
conditie van de paarden. Je kunt
zien dat de mensen constant met
hun paarden trainen. Het is niet
meer zo dat er gezegd wordt, er is
volgende week een kastelenrit,
daar doen we "eventjes" aan mee.

Het gaat precies als bij de wandel-
vierdaagse in Nijmegen, zonder
training maak je ^er niets van", al-
dus de Vordense dierenarts Ap
Noordkamp.

FEESTWEEK
Wichmond-
Vierakker
Zie het hart van

Contact

Uitslagen
kastelenrit
De aanspanning van N. Brou-
wer uit Halle (Franse Phaeton
met l Fries) kreeg zondagmid-
dag na afloop van de kastelenrit
de 'Jan Hamann trofee' uitge-
reikt. Deze prijs werd toege-
kend voor het 'schoonste ge-
heel' van de dag.

De gemeente Vorden stelde een
prijs beschikbaar voor het mooiste
geheel, geselecteerd uit de leden
van de menvereniging 'In de Ree
p'n Vorden'. Deze prijs werd ge-
wonnen door de aanspanning
van Hotel Bakker (Jachtwagen
met 2 KWPN) Voorts waren er
voor de gejureerde deelnemers
prijzen te winnen in de rubrieken
Traditioneel Gerij (rubriek 1) en
nieuw gerij naar authentiek voor-
beeld (rubriek 2).

DE UITSLAGEN WAREN:
Rubriek l:
l H. Ingeveldt uit Roermond
(Landaulette met 2 Friezen) 77, 5
punten; 2 H. Limbergen uit Voor-
hout (Prins Albert met 2 Friezen)
75 punten; 3 Stalhouderij Harink
uit Ambt Delden (Landauer met 2
KWPN) 74,5 punt; 4 R. Hoekman
uit Markelo (Spider met l Ara-
bier) 73 punten; 5 H. Rave uit Ter
Apel (Landauer met 2 Friezen) 72
punten.

Rubriek 2:
l B. H. Balster uit Beekbergen
( Old Times Gig met l Hackney).

Voorts waren er nog bloemen en
een fles geestrijk vocht voor D.
Brouwer uit Kockengen, vanwege
het feit dat hij zich als het hon-
derdste lid van de NVTG (Neder-
landse Vereniging Traditionele
Gerei) had ingeschreven.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. J. Kool (na de dienst koffiedrinken).

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 14 augustus 19.30 uur Oogstdankviering GLTO.
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink (Vorden).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur pastor E. Wassink Eucharistieviering
m.m.v. rouw- en trouwkoor.

j RJC kerk Vierakker
Zaterdag 14 augustus 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. dameskoor.

j Zondag 15 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.
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
14-15 augustus PJ. Waart, Barchem, telefoon 0573 - 4417 44. Spreek-
uur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 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 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8.7021 CL Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief). 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - É-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m 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 Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht 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 Bronsbergen' 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 nformatieburo 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.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

, info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen^oor Ouderen (M.B.V.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
wy^.&krin^en.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
we'g 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 pgrti-
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.

• 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 Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Al dat Herbalife... Wilt u nu
wel eens weten wat het is, hoe
het voelt en smaakt? Ik organi-
seer in overleg met u een gezel-
lige avond met collega's of vrien-
den. Nieske (06) 543 26 669.

• 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. (6314)641436.

• 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.

• Ruurlo opnieuw beschikbaar,
gemeubileerde zit-/slaapkamer
met gez. gebruik van badkamer
en volledig pension. Voor korte
en lange termijn. Tel. (0573) 45
3760.

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

• Te huur: caravan- en boot-
stalling in omgeving van Henge-
lo. Info tel. (0575) 46 73 38

• 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: hoekmodel honden-
kennel 300 x 300 x 180 cm met
deurtje, € 200,-. Tel. (0573) 44
1096.

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

• Wij zijn op zoek naar een lie-
ve, leuke, gezellige oppas voor
onze kinderen (4 en 2 jr.) voor in
ieder geval de vrijdagmorgen en
eventueel de woensdag m.i.v.
sept./okt. Tel. (0575) 55 37 05
graag bellen na 20.00 uur.

• Te huur: autoambulance met
vlakke laadvloer, voor meerdere
doeleinden geschikt. Tel. (0573)
441096.

• Te koop: net vouwbed met
matras 85x150 cm te samen
€ 50,-. Tel. (0575) 55 22 69.

• Lieve oppasmoeder/oma
gevraagd voor een dreumes van
15 maand en naschoolse op-
vang voor twee jongens van 7
en 8 jaar op maandag en/of don-
derdag. Bellen voor informatie of
interesse na 18.00 uur op (0575)
55 37 45. B.g.g. (06) 282 74 669.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Te koop: nestje prachtige
Jack RusseJls, laagbenig en di-
verse kleuren. Op de boerderij
grootgeworden, incl. dierenpa-
spoort en enting. Tel. (0573) 44
1096.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

De Groenteman Vorden
verrassend vernieuwd

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

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Omdat het werkt!

®HERgAUFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

FAMILIE-
DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE,
JUBILEUM - VERHUIZING?
VRAAG f/AAÜ ONZE MOGELIJKHCOCN

drukker i j
>V
Weevers

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

lekker sappig
Guyot Peren
kilo

Nectarines
2,2 kg per doos

LEKKER FRISZZL.

Komkommer dille salade 100 gram

2?9

O?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

VEILINGKISTEN 3.49 PER STUK!

yj-f^j' Hoveniersbedrijf

LIJD 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)441715

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

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

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Dagmenu's
10t/m 17 aug. 2004

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.

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

Woensdag 11 augustus
Kippensoep / Hollandse biefstuk met aardappel en groente.

Donderdag 12 augustus
Kippenbout met rataouillesaus, rijst en sla / tiramisu.

Vrijdag 13 augustus
Tomatensoep / spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente.

Maandag 16 augustus
Gesloten.

Dinsdag 17 augustus
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en sla / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 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



Wie een wonder wil zien,
hoeft alleen maar naar een kind te kijken.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

Bernardus Hendrikus

Stef
3 augustus 2004

Dennis, Esther en Sophie Jansen

Industneweg 1
7251 JT Vorden
Tel. (0575) 55 40 43

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en ons zusje

Jelke is geboren op 4 augustus 2004,
weegt 3520 gram en is 51 cm lang.

Dennis, Wilma, Cas en Bram
Verkijk

Zelledijk 32
7255 MR Hengelo (Gld.)

l Zes weken te vroeg en een moeilijke start, maar nu
gelukkig gezond thuis

Robbe Maalderink

Geboren op 29 juni 2004

Zoon van Marlou Wens en
Bert Maalderink,
broertje van Hidde

Op 24 augustus a.s. hopen onze ouders/
grootouders

Jaap van den Broek
en

Mieke de Zoete
i

50 jaar getrouwd te zijn.

Tot hun spijt laat hun gezondheidstoestand
niet toe dat zij U tijdens een receptie in de ge-
legenheid stellen hen hiermee persoonlijk ge-
luk te wensen.
Omdat ze "alles" al hebben, stellen ze een
kaartje meer op prijs dan een cadeau.
Hun adres is: Zuivelhof 5, 7251 EH Vorden.

Conny en Wim, Marianne,
Inge en Henk en kleinkinderen.

* p/a mv. M. van den Broek, Het Wiemelink 55
7251 CX Vorden, tel. (0575) 55 54 17

Enige plaatselijke kennisgeving.
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Uw aanwezigheid en de hartelijke woorden, de tallo-
| ze kaarten en brieven en daarbij de geschenken |
| hebben ons 40-jarig huwelijksfeest onvergetelijk ge- |

maakt. |
Een ieder die daartoe heeft bijgedragen willen wij op
deze wijze van harte bedanken.

Lydia en Wim Ruüerkamp-Visser

De Decanije 2
* 7251 CH Vorden

Wir legen still zurück in deine Hande,
das Leid, das Glück, den Anfang und das Ende.

Rilke

Op 31 juli 2004 is op 98-jarige leeftijd rustig thuis
overleden

Anne Gerrrt Johan Schaafsma
weduwnaar van Christina Sophia Klaverstijn

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Doetinchem: Mevr. H. Beyst-Schaafsma
Dordrecht: Fokke Schaafsma

Loon op Zand: Anneke Sandberg-Schaafsma
Coen Sandberg

Amsterdam: Marleen Schaafsma
Renkum: Ruud Schaafsma

Geertje Schaafsma-Dierdorp

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

P. van Vollenhovenlaan 15
7251 AP Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Verdrietig geven wij u kennis van, dat niet geheel on-
verwacht en als een bevrijding uit een voor hem zeer
moeilijk te verdragen levensfase, is overleden onze
vader, opa en overgrootvader

Gerhard Kreunen
sinds 30 januari 2004 weduwnaar van

Dirkje Janna Janssen

* 30 december 1909 18 augustus 2004

Wij danken het personeel van "De Wehme"
voor de goede verzorging.

Riek en Gerrit
Gerrit t, Reina en Herman
Dinie en Henk
Gerry en Marinus

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Johan van Oldenbarneveltlaan 2
7241 H P Lochem

Er is donderdag 12 augustus van 10.30 tot 10.50 uur
gelegenheid om afscheid van hem te nemen in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal aansluitend om 11.00 uur
plaatsvinden in eerder genoemd uitvaartcentrum,
waarna de begrafenis volgt op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in genoemd
uitvaartcentrum.

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 Eijencamp)

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

"Zeg cheese en ik roep:
barbecue-worstjes!"

Het is volop BBQ-tijd maar elk jaar hetzelfde
vlees op het rooster gaat vervelen. Dus heb
ik weer een heel speciaal BBQ-worstje be-

dacht: gevuld met kaas en lente-ui.
Wie 't proeft trekt zo'n tevreden gezicht dat

u er spontaan een foto van gaat maken.

Vleeswarenkoopje

Boterhamworst

Vleeswarenspedal

Chorizo

100 gram €

100 gram €

75O

1?9

Keurslagerkoopje

4 Houthakker steaks
98

Special

Cheezie
Speciaal aanbevolen

Cordon bleu

per stuk €

'100 gram €

3:

1?°
1.09

Weekaanbieding ^\ QQ

Tomatensalade 100 gram € U •

Weekaanbieding

'3 Slavinken +
3 Saucijzen samen €

983.
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek ,a.

Bel direct (0573) 40 84 40
X"""Sf\/l A Financieringen
f— lYlLA Hypotheken
\^\ l II Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
•Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Halfpipe al volop in gebruik
Alleen klein web in
bakken Vordense
winkeliers
Klein wit- en bruingoed (web),
zoals een koffiezetapparaat,
weegschaal, elektrische tan-
denborstel of broodrooster,
hoort niet in de grijze contai-
ner, maar kunt u inleveren
op verschillende plaatsen in
Vorden. Hiervoor staan
bakken bij Super De Boer,
kadoshop Sueters, ijzer-
warenbedrijf Barendsen en de
Welkoop. V/at u hier inlevert
wordt gerecycled. Voor het re-
cyclen betaalt u via de milieu-
heffing die u betaalt bij
aanschaf van een nieuw appa-
raat. De hoeveelheid klein
web die u bij de winkeliers
kunt aanbieden, moet in een
linnen tas passen. Veel men-
sen bieden het juiste afval
aan, maar helaas is gebleken
dat ook (te) groot wit- en
bruingoed in de bakken ver-
dwijnt (bijvoorbeeld compu-
ters, beeldschermen en koel-
kastjes). Dit is niet toege-
staan. Met groot web, waaron-
der ook wasmachines,
vriezers en fornuizen, kunt u
terecht bij kringloopbedrij f
De Omloop, tel. (0573) 25 13
90. Zij kunnen het tevens aan
huis ophalen. Ook kunt u
ermee naar de regionale
afvalbrengpunten in Lochem
en Zutphen.

Met veel enthousiasme en lef maakt
een groot aantal jongeren inmiddels
gebruik van de nieuwe skatevoor-
ziening aan het Wiemelink. De zoge-
naamde halfpipe werd eind juli
geplaatst. De uitbreiding van
de skatebaan was de wens van
enkele Vordense skateliefhebbers.
De gemeente kon op hun verzoek
ingaan en na de nodige voorbe-
reidingen, waaronder een excursie
met enkele jongeren naar verschil-
lende halfpipes in de gemeenten
Hummelo en Keppel, Lochem en
Arnhem om de juiste keuze te
kunnen maken, mag het resultaat
er zijn.

Provincie wil investeren in toeristische ontwikkelingen in
Gelderland. Bekijk nu of uw plannen in aanmerking komen!
Gelderland is de Achterhoek, het
gastvrije platteland met z'n mo-
numentale boerderijen; de Velu-
we, het grootste bosrijke natuur-
gebied in Nederland; het Rivie-
rengebied met prachtige kleine
stadjes, vestingwerken, dijken en
boerendorpen aan het water en
het stedelijk gebied, het knoop-
punt Arnhem-Mij megen met veel
historie, stedelijk schoon, attrac-
ties als Burgers Zoo en het open-
luchtmuseum. De provincie wil
het mooie en karakteristieke van
die gebieden behouden en zoveel
mogelijk verbeteren. Door hun
toeristische imago te versterken
kunnen ze Gelderland nog
aantrekkelijker maken voor haar
bewoners en bezoekers. De pro-
vincie wil daarin graag inves-
teren. Het liefst in samenwerking

met ondernemers. Zij staan
immers bol van de ideeën en
initiatieven. Dit staat in het
nieuwe beleidsplan 'Mooi Dicht-
bij' van de provincie. Passen de
ideeën binnen het zogenaamde
regioprofiel dat hierin is
opgenomen en gaat het om
kwaliteitsverbetering, het
bevorderen van plattelands- of
cultuurtoerisme of het
verbeteren van basisinfra-
structuur dan wil de provincie
ondernemers alle hulp en steun
bieden hun plannen te verwezen-
lijken. Door projecten te
subsidiëren en toeristische
samenwerking te versterken.
Voor meer informatie over het
nieuwe toeristische beleid van de
provincie en de rrlogelijkheden
voor uw toeristische plannen

kunt u contact opnemen met
provincie Gelderland, secretariaat
recreatie en toerisme, tel. (026)
359 91 50 of de website
www.gelderland.nl/mooi dichtbij
raadplegen.

Afvalbrengpunt Vorden komende zaterdag geopend
Deze maand is het afvalbreng-
punt aan Het Hoge 65a in
Vorden op 14 augustus (iedere
2e zaterdag van de maand)
geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
U kunt hier grof huis- en
tuinafval zoals hout, metaal,
puin en klein wit- en bruingoed
gratis kwijt. Bij binnenkomst op
het terrein is legitimatie
verplicht. U mag maximaal
0,25 m2 afval per dag aanbieden.
Voor tuinafval geldt daarnaast
een maximum van 2 m2 per dag.
Afval van bedrijven wordt niet
geaccepteerd. Materialen mogen
géén asbest bevatten. Heeft u

herbruikbare producten (bijvoor-
beeld een oud, maar werkend
koffiezetapparaat) dan kunt u
ook terecht bij kringloopbedrij f
De Omloop en voor grotere hoe-
veelheden afval van verbouwing-
en van het huis of de herinrich-
ting van tuinen (o.a. spoor-
bielzen) blijven de regionale
afvalbrengpunten de aange-
wezen instanties. Op 28 augus-
tus (iedere 4e zaterdag van de
maand) is het afvalbrengpunt in
Steenderen aan de Dr. A. Ariëns-
straat 33b (gemeentewerf) weer
geopend.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
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
• Bedrijvenweg 6, voor het bouwen van een bedrijfshal met

kantoor
• De Banenkamp l, voor het plaatsen van een zwembad
• Deldensebroekweg 17, voor het verbouwen van een bijgebouw
• Larenseweg 4, voor het vernieuwen van een garage, vrijstelling

voor: vervangende nieuwbouw bijgebouw en oppervlakte
• Schoolhuisweg l, voor het veranderen van een woning,

vrijstelling voor: overgang van agrarische naar woon-
bestemming

• Dr. W.C.H. Staringstraat 19, voor het veranderen van een
woning, vrijstelling voor: bouwen voor gevel hoofdgebouw en
vergroten hoofdgebouw

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Schoolhuisweg l, voor het slopen van een schuur en gedeel-

telijk intern slopen van een boerderij



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

het Babybiggenmealbal op 13 augustus 2004 van 19.00 tot 01.30 uur

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een buurtfeest is De Steege van 21 augustus 10.00 uur tot
22 augustus 10.00 uur afgesloten voor het verkeer
Op 21 en 22 augustus vindt het Wim Kuijpervoetbaltoeinooi plaats en geldt
eenrichtingsverkeer op de Oude Zutphenseweg en een parkeerverbod op de
Hamelandweg en de Oude Zutphenseweg, vanaf de Kerkhoflaan tot de
Hamelandweg
In verband met de feestweek in Wichmond-Vierakker zijn de volgende wegen
afgesloten:

- de Lindeselaak van 21 augustus t/m 29 augustus met uitzondering van
bestemmingsverkeer

- De Baakseweg vanaf de rotonde tot aan de Riethuisweg op 21 augustus van
19.00 tot 24.00 uur.

- De Dorpsstraat, Hackforterweg (vanaf de Dorpsstraat tot de Baakseweg), Vier-
akkersestraatweg (vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot de Boshuisweg) op
28 augustus van 12.30 tot 15.30 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is

- Voor de Beeklaan geldt een parkeerverbod van 21 augustus t/m 31 augustus
tussen 19.30 en 23.30 uur

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 8.8. sub a van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een hotelaccommodatie op het
perceel Insulindelaan 2. Deze vrijstelling maakt de bouw van de hotelaccommo-
datie met de gewenste afmetingen (uitbreiden hoofdgebouw) mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 12 augustus
t/m 8 september 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Arjan Mombarg bleef overeind
in Europees super skeelergeweld!

Arjan staat de pers te woord. Moeder Annie kijkt toe

Tijdens marathon 104 rijders
aan de start: Vordenaar eervol
18e! Belangrijke bijdrage aan
zilveren medaille ploegmaat
Arjan Smit geleverd!

Liefhebbers van de skeelersport
hebben de afgelopen week tijdens
de Europese kampioenschappen
in Heerde (piste) en Groningen

, (weg) hun hart kunnen ophalen. In
Heerde ( zaterdag 31 juli t/m dins-
dag 3 augustus) elke dag duizen-
den toeschouwers en taferelen op
de tribunes (met op dinsdag zilver
en brons voor Nederland) die de-
den denken aan de schaatswed-
strijden in Thialf ! Supersport en
een randgebeuren met dweilor-
kesten, zangkoren, noem maar op.
En dat alles in een typisch Oranje
sfeertje zoals we dat alleen in
Nederland kennen en inmiddels
ook ( zoals onlangs tijdens het EK
voetbal) toen Portugal een paar
weken Oranje was gekleurd.

Hoewel ze niet zelf in Heerde in ac-
tie kwamen, waren skeeleraars zo-
als Erik Hulzebosch, Arjan Smit en
onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg, dagelijks aanwezig om alvast
in stemming te komen en om al-
vast vooruit te blikken op de din-
gen die (in Groningen) zouden
gaan komen. Voor Arjan Mombarg
begon het pas echt te kriebelen
toen hij zich woensdagavond bij
het Nederlands team in Gronin-
gen meldde. Daar stonden nog wat
lichte trainingen en tactische be-
sprekingen op het programma.

Voor de Vordenaar begon het Eu-
ropees kampioenschap donder-
dagavond 5 augustus met de afval-
koers over een afstand van 20 kilo-
meter. Een wedstrijd die uiteinde-

lijk teleurstellend voor hem zou
verlopen! Een paar minuten voor
de wedstrijd een ontspannen Ar-
jan Mombarg die op zijn gemak
nog een "verkenningsrondje"
reed. "Nee hoor, geen zenuwen,
waar het vooral in de beginfase
omgaat is proberen te "overleven",
je moet je zelf maar in een groot
deelnemersveld met veel duwen
en trekken, zien te redden", zo
sprak Arjan die zich vervolgens
naar de start spoedde. Even na
22.00 uur schoten de skeeleraars
in een hoog tempo uit de start-
blokken. Na precies 14 minuten
was de afvalkoers voor Arjan Mom-
barg over en uit en klasseerde hij
zich in een veld van 60 deelnemers
als 25e.

EVEN NIET OPLETTEN FATAAL
Arjan: " Waar ik voor de wedstrijd
al wel een beetje bang voor was,
het feit datje er tijdens zo'n afval-
koers, zo maar ineens uit kunt lig-
gen. En dat overkwam mij dus.
Halverwege deze zevende ronde
zat ik midden in het peloton met
de bedoeling naar voren te sprin-
ten. Ik keek achterom en zag Arjan
Smit niet. Dus durfde ik niet voluit
te gaan, veronderstel dat Smit eraf
gereden zou worden. Ineens
kwam hij mij met nog een aantal
rijders toch voorbij, voor mij zelf
te laat om nog te kunnen aan-
klampen. Een beetje eigen schuld,
ik had beter op moeten letten,
jammer want ik voelde mij goed',
aldus Arjan die natuurlijk baalde
als een stekker!

Dat het tijdens deze afvalkoers
enorm hard ging bleek ook wel uit
het feit dat Nederlands kampioen
Arjan Smit bijna de finale (10 rij-
ders in de laatste ronde) miste.

Smit kwam in de voorlaatste ron-
de net als tiende, dus op het nip-
pertje door. Ook de Nijevener ( uit-
eindelijk 7e ) moest constateren
dat de Fransen en de Italianen dit
onderdeel van de skeelersport (af-
valkoers) beter beheersen. Dat
merkte ook de derde Nederlander
Willem Hut, die één ronde voor Ar-
jan Mombarg ook teleurgesteld de
koers moest verlaten.

Trouwens een prachtig parcours
(lengte 750 meter ) in de binnen-
stad van Groningen, dat rondom
de Martinitoren was uitgezet. Een
schitterende entourage met dui-
zenden toeschouwers achter de
hekken en op de tribunes. Dat be-
tekende tijdens deze afvalkoers 26
ronden (keihard) skeeleren. Na de
eerste neutrale ronde, moesten
daarna, zes ronden lang, telkens
de laatste twee het strijdtoneel ver-
laten. Daarna telkens één rijder,
waarna in de finale tien man
moest uitmaken wie zich Euro-
pees kampioen mocht noemen.
Het werd uiteindelijk de Italiaan
Francesco Zangarini voor de Frans-
man Baptiste Grangirard en de Ita-
liaan Massimiliano Presti, de man
die eerder in de week in Heerde
ook al enorm sterk reed. Arjan
Mombarg was vrijdagmorgen al
weer snel over zijn teleurstelling
heen. Veel tijd om er lang bij stil te
staan was er ook niet, immers voor
de vrijdagavond stond de tien kilo-
meter puntenkoers op het pro-
gramma., waarbij het Nederlands
team bestond uit Arjan Smit, Ing-
mar Berga en Arjan Mombarg.

Een voortreffelijk race van de
Nederlanders, die overigens pech-
vol aan de wedstrijd moesten be-
ginnen. De opstelling voor de start

gebeurt bij loting. Nederland loot-
te uitermate ongunstig en moest
op de laatste start rij plaats ne-
men. Arjan Mombarg: "Dat was na-
tuurlijk bij de start een gedrang
van jewelste om naar voren te ko-
men. De Fransen op de voorste rij
waren natuurlijk geweldig in het
voordeel. Zij behaalden in de be-
ginfase veel punten. (Tijdens de
puntenkoers is de telling per ron-
de als volgt, de eerste krijgt drie
punten, de tweede twee en de der-
de aankomende krijgt één punt,
red). Halverwege de wedstrijd heb-
ben Ingmar Berga en ik Arjan Smit
op sleeptouw kunnen nemen.
Daardoor was de laatste ronde
voor Smit, dat betekende in totaal
17 punten en een zilveren medail-
le, een fractie achter gouden win-
naar Massimiliano Presti die 19
punten behaalde.

ONGELOOFLIJK HOOG TEMPO
TIJDENS DE MARATON.
We schrijven zaterdagmiddag
17.00 uur de marathon voor vrou-
wen (fraaie derde plaats voor Elma
de Vries) is net afgelopen. De zon
schijnt nog steeds onbarmhartig
op de tribune waar de supporters
(circa 25 personen) van Arjan
Mombarg klaar zitten om te kij-
ken naar de marathon voor heren
(42 kilometer en 195 meter) en
vooral om de Vordenaar aan te
moedigen. Onder hen echtgenote
Dianne, pa Henk en ma Annie
Mombarg en schoonvader Gert
Pardij s. Het is zo heet dat het asfalt
op het parcours hier en daar smelt
('in de eerste ronde vloog een Deen
in de hekken en gleden mijn skee
Iers gewoon door de gladheid weg',
zo zou Arjan nadien opmerken.

Dus bloedheet, weliswaar was de
temperatuur gezakt van 34 naar
30 graden, maar toch! Arjan Mom-
barg komt nog even langs om zijn
familie te begroeten. Dan de start,
104 skeeleraars uit heel Europa die
zich allemaal een goede positie
voorin willen veroveren. Een par-
cours van 2250 meter, door de
binnenstad van Groningen, een
fascinerend gezicht. Duwen, trek-
ken, uitdelen, incasseren om toch
maar vooral vooraan in het pelo-
ton te komen. Er ontwikkelde zich
een strijd met een gemiddelde
snelheid van 42 kilometer per uur.
Op sommige gedeeltes van het par-
cours zelfs een snelheid van 60 ki-
lometer en dat op wieltjes!

Het was voorspelbaar, door het ho-
ge tempo zouden er slachtoffers
vallen. Dat gebeurde ook, zij vielen
bij bosjes uit. Na drie ronden reeds
twaalf man. De Nederlandse ploeg
telde bij het begin 17 rijders. Toen
de race was afgelopen, bleken er
nog vier Nederlanders over, waar-
onder Arjan Mombarg. Het totaal

aan uitvallers bedroeg de helft! Ar-
jan Mombarg reed een voortreffe-
lijke wedstrijd. Gaten dicht rijden
en verschillende rondes sleurend
in de voorste gelederen van het pe-
loton om het tempo hoog te hou-
den. En hij niet alleen, wat te den-
ken van de "geoliede" Franse, Itali-
aanse en Zwitserse machines met
veel mankracht voorin. De beide
Arjannen verklaarden nadien:
"Wij zijn als Nederland gewoon in
de breedte te zwak om in een mas-
sasprint tegen dat soort landen
potten te kunnen breken. De Itali-
anen en Fransen hebben een ster-
ker collectief'.
Ontsnappen? Vergeet het maar.
Heel even leek het erop dat het de
Zwitser Reto Felder zou lukken om
weg te komen. Het peloton, op dat
moment met een gemiddelde van
48 kilometer per uur, achterhaal-
de Felder. De Belg Frank Fiers met
Arjan Smit op de hielen plaatste
een demarrage. Geen schijn van
kans, laatste ronde nog van alles
mogelijk. Met nog twee honderd
meter te gaan, kwam daar plotse-
ling een trein, een trein vol met
Italianen. Er werd nog een tandje
bijgezet. Vervolgens denderde de
trein het station (finish) binnen.
En hoe, Luca Saggiorato, Francesco
Zangarini en Massimiliano Presti
bleken goed voor achtereenvol-
gens goud, zilver en brons. Vlak er-
achter Arjan Smit als zevende en
enkele tientallen meters later Ar-
jan Mombarg als tweede Nederlan-
der op de 18e plaats. In een veld
van 104 Europese rijders, een voor-
treffelijke prestatie.
Arjan Mombarg was na afloop te-
vreden over zijn prestatie. "We
(Ingmar en ik) hebben ons werk
goed gedaan. Wanneer er een
Zwitser, een Italiaan en Fransman
een ontsnappingspoging zou
doen, moesten wij mee. Ik denk
dat ik zeker tien keer een gat heb
dichtgereden. De opdracht was om
Arjan Smit te vrijwaren van het
vuile werk. Dat lukte eigenlijk tot
de laatste kilometer, toen heb ik
Smit aangegeven dat hij het verder
zelf moest doen. Het niveau lag in
deze finale zo hoog dat wij verder
niets meer voor hem konden uit-
richten. Tegen deze superieure Ita-
lianen moet je het nu eenmaal af-
leggen. Het is niet anders. Ik ga
met een goed gevoel terug naar
Vorden. Ik ben namelijk blij dat ik
een flinke bijdrage aan de zilveren
plak van Arjan Smit (puntenkoers)
heb kunnen leveren. De suppor-
ters van "Mompie" dachten er ook
zo over toen zij onder het genot
van een glas gerstenat nabij de
Martinitoren nog wat nakaarten
over deze marathon die voor
Nederland op de laatste meters
net één maatje te groot bleek.
Nederlandse prijzen tijdens de EK:
7 medailles, 4 zilveren en 3x brons.



Kinderen beleefden veel plezier
aan Berenddag

Terwijl op de kleine weide bij
kasteel Vorden, nabij de Lode-
wijkslinde, de valken van "Birds
Work Roofvogeldemonstratie'',
op commando vlak over de
hoofden van de bezoekers
scheerden, roofridders elkaar
te lijf gingen, kwamen Suzanne
Remmers en Hans Wullink op
25 meter afstand als kersvers
echtpaar van het bordes van
kasteel Vorden afstappen om
plaats te nemen in een open
landauer, voortgetrokken door
twee prachtige Friezen. Een
schriller (mooier) contrast was
op deze snikhete woensdag-
middag nauwelijks denkbaar!

Op deze weide vond de afsluiting
plaats van de Berenddag, waaraan
door ruim 300 fietsende kinderen
en ouders werd deelgenomen. Tel
daar nog een paar honderd extra
belangstellenden op deze slotbij-
eenkomst bij dan kan gerust ge-
concludeerd worden dat deze Be-
renddag in alle opzichten is ge
slaagd. Degenen die door wespen (
de EHBO had het daar behoorlijk
druk mee) werden gestoken zullen
daar ongetwijfeld anders overden-
ken! Tijdens deze slotbijeenkomst
was er van alles te doen. De jeugd
kon pony rijden, boogschieten, lui-
steren naar middeleeuwse muziek
of kijken naar een scène uit het
door Martine Letterie geschreven
kinderboek " Een valk voor Be-
rend".

Onder leiding van Lotte van Dam
hebben de kinderen de afgelopen

dagen keihard gerepeteerd om het
geheel tot een succes te maken.
Een telkens "opkomend" applaus
was wel het beste bewijs dat het
publiek deze acteerprestatie wist
te waarderen! De Berenddag be-
gon woensdagmorgen al vroeg,
vanaf half tien vertrokken de deel-
nemers bij het VW kantoor voor
een 20 kilometer lange fietstocht.
Naar schatting bestond de helft
van de deelnemers uit toeristen.

Bij "De Vordense Pan" werd van
"gedaante" verwisseld. De kinde-
ren werden daar " omgetoverd"
tot prachtige jonkvrouwen en rid-
ders en gingen als zodanig op de
foto. Na de verkleedpartij ging het
richting camping " De Kleine Stee-
ge", waar de jeugd een schild met
zijn/ haar eigen wapen kon be-
schilderen. Bij de molen van kas-
teel Hackfort werden demonstra-
ties gegeven. Bij camping "De
Goldberg" kregen de kinderen
zwaardvechtles. "Hartstikke leuk
om te doen. We leren de kinderen
drie basisslagen, één op het been
van de roofridder, één slag naar
het hoofd en tot slot moeten ze
proberen om zo hard mogelijk op
het schild van de roofridder te
slaan. We maken de kinderen dan
ook helemaal gek, het fanatisme
druipt er vanaf', zo sprak Sjaak
van Eyk, die samen met zijn kom-
paan Erik Rasink en nog enkele
medewerkers de "Stichting Ridder-
spoor" vormt, een Stichting die
overal in Nederland optredens ver-
zorgt. Dit keer kroop Sjaak in de
huid van de dolende ridder Rom-

bout, de man die het telkens voor
Berend van Hackfort opnam. De
ridder Rombout droop zelf ook,
maar dan van het zweet, het gut-
ste in stromen langs zijn gelaat.
Geen wonder, wat te denken van
het "beulspak" bestaande uit een
onderjas en bovenjas van wol, een
linnen voering en handgemaakte
lederen schoenen. Sjaak verdiende
dan ook letterlijk zijn brood in het
zweet des aanschijns! Aan het end
van de dag werden voor de mooi-
ste foto's een eerste prijs uitgereikt
aan David en Numi Philips. De
prijs voor de "stoerste ridder" ging
naar Bastijn Middendorp. Anneke
Bulten kwam als de "sierlijkste
prinses" uit de bus.

Bij het onderdeel mooiste schilden
was er een eerste prijs voor de tien-
jarige Willem Sisselaar. Willem
woont samen met zijn vader en
moeder en zusje Ockje in een ver
land. "Dat klopt, zo vult zijn moe
der Boudewien aan. "Mijn meisjes-
naam is Feith, wij wonen in Dubai,
mijn man werkt daar al vier jaar
bij de Shell. Momenteel zijn we
hier in Vorden bij mijn ouders op
vakantie. We hebben het goed in
Dubai, zo nu en dan toch wel
heimwee naar hier. Als je dan
weer terug bent dan zie je pas hoe
kindvriendelijk Nederland is. Hoe
lang we nog in Dubai blijven?

Geen idee, hangt van het werk van
mijn man af. Wel hopen wij vol-
gend jaar weer op de Berenddag
van de partij te zijn", zo zegt Bou-
dewien.

Schril contrast Berenddag 'Bruidspaar in een koets'



Kas Bendjen klaar voor BabyBiggenMealBal:

Jubileumfeest met gastoptredens
Variété-programina

De eerste dagen na het Vordens
Songfestival zat zanger Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen
er even helemaal doorheen.
"Daar gaat zoveel energie inzit-
ten", zegt hij. Maar vrijdag 13
augustus staat de band er weer
en wordt met een groot feest de
10e editie van het BabyBiggen-
MealBal gevierd.

Het BabyBiggenMealBal in Kranen-
burg is in tien jaar tijd uitgegroeid
tot een feest voor jong en oud
waar vorig jaar maar liefst zestien-
honderd bezoekers op afkwamen.
Elk jaar weten de muzikanten van
Kas Bendjen er weer een groot mu-

zikaal spektakel van te maken met
diverse gastoptredens. Dit jaar is
onder andere Normaal-gitarist
Alan Gascoigne van de partij en
onder leiding van drummer René
Groot Wassink zal er ook een
drumshow worden gegeven. Hij
doet dat echter niet alleen. Ook de
drummers Richard Oldenhave en
Hans Bouman van respectievelijk
The Dogs en Jovink en de Voeder-
bietels spelen mee.

De Vordense dorpsheid Johan
Stapper mag eveneens niet ontbre-
ken op het Jubileumfeest van Kas
Bendjen en datzelfde geldt voor
Renske Zenhorst, de winnares van

het Vordens Songfestival. Zij zal
met 'This is my Life' opnieuw in de
huid kruipen van Shirly Bassey.
Martine de Vries die tijdens het
songfestival het nummer 'Mexico'
van de Zangeres Zonder Naam
zong zal eveneens op het podium
verschijnen.

Hoogtepunt van de avond wordt
ongetwijfeld het optreden van de
zangeres Marieke Besselink. On-
dersteund door een samengesteld
gospelkoor zingt zij de nummers
To my Fathers House' en 'O Happy
Days'. De Vordense band Avalan-
che speelt in het voorprogramma
en het feest begint om 20.00 uur.

Ruim 700 deelnemers
fietsten 'De boer op'

Even voorstellen..

"Er fietste zaterdag een familie
uit Amsterdam mee. Die waren
na afloop hoogst verbaasd dat
je hier in de Achterhoek zom-
aar bedrijven kunt binnen lo-
pen en dat je er helemaal niet
apart voor behoeft te betalen",
zo vertelde Jan Visschers de
man die namens de GLTO Vor-
den- Warnsveld-Zutphen voor
deze dag een fietstocht had uit-
gezet van circa 30 kilometer.

De insteek van deze fiets "De boer
op" was om de deelnemers met
een aantal bedrijven te laten ken-
nis maken. De massale opkomst
van ruim 700 personen had vol-
gens Jan Visschers alles te maken
met het feit dat het zaterdagoch-
tend nog niet zo warm was. Toen
de zon uiteindelijk doorbrak zat
het merendeel van de tocht er al
op.

De fietsers togen allereerst vanuit
Vorden naar Baak waar het riet-
dekkers bedrijf van de familie
Groot Tjooitink werd bezichtigd.
Hier werden tevens demonstraties
houtsnijden, manden vlechten,
stoelmatten en het maken van tol-
len gegeven. Verder vertelde een
imker over de bijen en de honing.

De tweede bezienswaardigheid,
het brandpreventiebedrij f van de
familie Achterkamp in Baak. De
"fietsers'' waren zeer onder de in-
druk van de demonstraties met
gasflessen ( die veel op campings
worden gebruikt) en wat onzorg-
vuldigheid allemaal te weeg kan
brengen!

Bij het rundveebedrijf van Jan
Borgman werd het een vrolijke
boel. Onderwijl het bedrijf werd
bekeken speelde het dweilorkest
van "Jubal" er vrolijk op los. Voor
de dames van de plattelandsvrou-
wen was het hard werken gebla-
zen. De door hen gebakken pan-
nenkoeken vonden gretig aftrek
bij de "hongerige" fietsers. Bij de
boerenwinkel van de familie Eskes
in Vierakker mocht men tussen de
aardbeienvelden doorlopen en
werd het snoeien van kersenbo-
men gedemonstreerd. Het "Betere
boerenbed" bij de familie Rietman
aan de Boshuisweg werd als zeer
interessant ervaren. Diverse perso-
nen informeerden naar tarieven
en mogelijkheden, zodat de "Riet-
mannen" de komende jaren onge-
twijfeld nog enkele fietsers van de-
ze zaterdag op hun camping zul-
len mogen begroeten.

Graag willen wij onze nieuwe
medewerkster van Drukkerij
Weevers, mevr. Joanne Hendrik-
sen, aan u voorstellen.

Joanne is werkzaam voor de week-
bladen Contact en de Achterhoek
Vakantiekrant. De Achterhoek Va-
kantiekrant wordt nu al volledig
zelfstandig door haar begeleid.

Haar werkzaamheden voor Con-
tact Vorden zullen bestaan uit
redactie en acquisitie.

Toerrit
In de loop van zondagavond kwa-
men ze terug van de tweedaagse
toerrit naar het Teutoburgerwald.

Zaterdagmorgen waren 57 motor-
liefhebbers vanaf het clubhuis aan
de Eikenlaan vertrokken voor deze
tweedaagse tocht. Een afstand
van 300 kilometer, waarbij in de

motorpakken flink werd afgezien.
In het plaatsje Bad Piermont werd
gekampeerd. In de loop van zon-
dag werd met de terugreis naar
Vorden begonnen. De Borechtse
motorclub uit Bodegraven kreeg
een fraaie beker overhandigd. Zij
kreeg de prijs voor de club met de
meeste (8) deelnemers.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Charville over
een afstand van 285 kilometer. Uit-
slagen: HA Eykelkamp l, 3, 7, 11,
12,16,20; Comb. A en A Winkels 2,
5,17; M.M.Tiemessen4,14,15;Jits-
ke Winkels 6,13; C. Bruinsma 8, 9;
HJ. Stokkink 10,18,19.

Het variété-programma Verhalen
en Muziek' in hetTheateronder-
deMolen in Linde (Vorden)
wordt woensdagavond 11 en
18 augustus om 8 uur gepro-
longeerd, met als bijzondere
gasten van het theaterorkest:
de klassieke jazz-pianisten Tony
Moon en Hans Kwakkernaat.

Bovendien zal Peter van de Bre-
men het orkest verrijken met zijn
welluidende saxofoon. De zange-
res Adagio José brengt haar chans-
ons en luisterliedjes. De mooie ver-
halen, smakelijk voorgedragen
door Diny Hiddink en Peter Hoef-
nagels, zorgen voor ontroering en
vrolijkheid bij het publiek.

Het fameuze theaterorkest The
Mills Fathers, bestaat overigens uit
de accordeonnist Tony "Toots"
Fraas, John Grandhouse, bas, Peter
van de Bremen en de zanger Boris
Tomas die, terug in Nederland,
graag weer optreedt in het Theater
onder de Molen met zijn mooie
acoustiek.

OERGEZELLIG THEATER
Het succesvolle variété-programma
wordt door vele toeschouwers
meermalen bezocht, vanwege de
verscheidenheid van artiesten en
van het gebodene. In dit theater is
het niet ongebruikelijk dat de be-
zoekers tevoren naar bepaalde ver-
halen van de vertellers Diny Hid-
dink en Peter Hoefnagels vragen.
Inderdaad, 'Dat heb je niet in Car-
ré' is de zinspreuk van het inmid-
dels befaamde Theateronderde-
Molen in Linde (Vorden).

Daarmee wordt niet alleen de in-
tieme en gezellige sfeer van het
theater bedoeld, maar ook de be-
trokkenheid van de toeschouwers
bij de professionele spelers in de
Shakespeareaanse architectuur en
de unieke natuurlijke aco'ustiek
van de fraaie ündesche Molen.

Diny Hiddink, geliefd in en buiten
Gelderland, staat terecht bekend

als de Anny M.G. Schmidt van de
Achterhoek, en er wordt vaak gela-
chen om de door haarzelf geschre
ven hilarische verhalen, die zij op
onnavolgbare wijze voordraagt.
Een oprecht applaus klinkt.

Heel bijzonder is dat bezoekers dit
variété-programma meermalen
bezoeken. Een aantal vraagt bij
binnenkomst naar bijzondere ver-
halen uit Hiddinks grote reper-
toire. Peter Hoefnagels vertelt ont-
roerende verhalen. Bezoekers die
meermalen naar het woensdag-
avondprogramma komen, worden
deze keer ook verrast door "La vie
en rose" van de zangeres Adagio
Josée. Of zij vragen het orkest en
de gast-pianist om bepaalde jazz-
standards aan The Mills Fathers.

Het gevarieerde programma kreeg
een warm onthaal van het publiek.
'Echte humor. We hebben genoten!'
'Een rijk programma in een mooi
intiem theater!' 'Zulk theater zien
we te weinig in de schouwburg.'
'Hier kunnen fijnproevers van ge-
nieten.' 'Fantastisch mooie mu-
ziek'. Dit waren enkele reacties die
wij optekenden uit de mond van
de bezoekers van het Variété-Pro-
gramma in het Theateronderde-
Molen in Linde.

"Hoe is het mogelijk; we komen
van Noord Holland ert krijgen in
de Achterhoek een avond theater
voorgeschoteld, die we in het
Westen niet kunnen krijgen."

"Eerlijk gezegd: het is niet duur
voor het programma dat u biedt,
met zo'n professioneel theater-
orkest en zoveel artiesten. Nu kon-
den we met alle kinderen naar
echt mooi theater." "Ik zie het: dit
is een Shakespearean Theatre. Zo
moesten ze meer theaters bou-
wen." Kortom, een echte theater-
avond met een unieke combinatie
van Verhalen en muziek.

Het motto van het oergezellige
Theater onder de Molen blijft: Dat
heb je niet in Carré!

Kunstmarkt
In samenwerking met de VW
Vorden organiseert de kunste-
naar Bert Mens, op zaterdag
14 augustus voor de 13e keer
een grote kunstmarkt op het
Marktplein.

Uit het hele land zullen kunste-
naars deze dag naar Vorden komen

om hun werk te presenteren. Vele
vormen van Kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn,
zoals: aquarellen, etsen, keramiek,
gouaches, sieraden, beelden, etc.

Graag zullen de kunstenaars be-
langstellenden over hun werk ver-
tellen.

RTV-ers rijden sterk
De renners van de R.T.V. Vierak-
ker/Wichmond rijden momen-
teel allen sterk, na een hoogte-
stage van 12 dagen in het Fran-
se Alpengebied tijdens de tour
oogsten de heren nu resultaten.

Thijs van Amerongen rijdt mo-
menteel in Ierland, een internatio-
nale meerdaagse, hij won de pro-
loog en staat momenteel 5e in het
algemeen klassement. Ook de oud-
ste R.T.V. coureur de Wichmonder
Jan Pieterse doet het goed, hij reed
op het WK te Venlo bij de 60+ cate
gorie naar een 16e plaats er star-
ten 10 renners voor dit WK.

Peter Makkink reed sterk in Nee-
de, hij werd daar 7e, zijn ploeg-
makker Reynold Harmsen reed
hier naar een 2e plaats, deze
Warnsveldse renner rijdt momen-
teel wekelijks op het ere-schavot,
de Leuvenheimer Bart Besemer
werd in Neede nog 17e voor ploeg-
makker Raymond van Hal, hij ging
met een 19e plaats terug naar
Doesburg. Martin Weyers de mo-

menteel in 's Heerenberg wonen-
de ex-Hengeloër reed daar in Nee-
de zijn eerste wedstrijd, na een tijd
voor vele rugblessures, hij was met
een 23e plaats al dik tevreden ze-
ker met het extreem warme weer.
Ook werd er in Uchelen bij Apel-
doorn gereden, Reynold Harmsen
behaalde hier een lle plaats en Pe-
ter Makkink reed hier naar een
15e stek.

Midden in deze week was er nog
een criterium in Zutphen, deze
gaat traditiegetrouw over de kas-
seien op de Markt, dit maakt het
rondtje altijd bijzonder zwaar, de
Wichmondse veteraan Rudi Peters
reed tussen de veel jongere Ama-
teurs B naar een nette 7e plaats.

In Zoetermeer werd het M.T.B,
kampioenschap verreden de La-
rense A.T.B.-er Marco Loman reed
hier ijzersterk naar een 3e plaats
en behaalde hiermede een bron-
zen medaille dit is erg sterk werk
hij werkt hier immers vanuit het
voorseizoen naar toe.
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KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

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

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

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311 ' :{£S
E-mail: info@weevers.net
Internet: vwvw.weevers.net

>v

Weten wat je koopt dat kan bij

DARTEL
TRAMPOLINES

Grote showtuin. enorm assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur

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

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

85 jaar 2004

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf e 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor drie grote prijzen die elke maand
worden getrokken uit de bus.
Voor de maand augustus prijzen o.a.:

Ie prijs: Grill snacks automaat
&e prijs: Blender
3e prijs: Citruspers
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

U W A D R E S

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H dèBos

Contactjes?
Het cement

tussen
vraag en aanbod!

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerïnk
Tel. (0575) 46 15 34

OP KAMERS?
Wij hebben weer volop:

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

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

Alles tegen

KUIJK's
Meubelbeurs

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 1899°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795P°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgavel

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

x C I N < ; y/pISCOTH !

Dance kelder: DANCE. TRANCE EN HEB £
/i de. Beac/iclui /iet dak etafmet: m

— ..nnnrilKjU •
m

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,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurto ,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



Op de gehele collectie
Ruitersportartikelen

Afrastering
en schrikdraad

Materiaal

NI JLAND RUITERSPORT Morsdijk 6 - 7261 PX Ruurlo - Tel. (0573) 49 14 60

DE WONERIJ houdt opruiming

Opruiming

Opruimingskorting

lTot
op showroommodellen

oneni comp

Sfeervolle inricht

ipleet

De W o n e r i j r u i m t op. Dan zi t U
a l s l i e f h e b b e r v a n s f e e r v o l w o n e n
bi j De W o n e r i j goed . Bi j De
W o n e r i j h e e f t u nu de k a n s o in
g o e d k o o p t e k o p e n , de o p r u i m i n g
i s b e g o n n e n C o m f o r t a b e l e
f a u t e u i l s e n b a n k e n , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e ee t h o e k e n e n d r e s s o i r s
z i j n s l e c h t s voorbee lden . Vo o r u w
r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e d e k k i n g o f
v e r l i c h t i n g ben t u b i j De W o n e r i j
a a n h e t j u i s t e ad re s . K o m t u z e l f
o v e r t u i g e n v a n onze co l l ec t i e m e t
s f e e r m a k e n d e accesso i re s v o o r een
p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in uw h u i s . l
p a k t nu a l sne l vee l o p r u i m i n g s -
v o o r d e e l mee.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl

A L S O O R N

DRUKWERK

d rukke r i j Weevers Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Voorwoord
HANK RIETMAK

VOORZITTER

De Oranje feestweek staat weer
voor de deur, de gemeenschap
Vierakker-Wichmond is weer
druk in de weer om zich voor
te bereiden voor de feestweek
met vele aktiviteiten.

Ook dit jaar is er de medewerking
van de plaatselijke harmoniever-
eniging Jubal tijdens de feest-
week, wij hebben in overleg met
Jubal gemeend om Jubal meer
ruimte te geven om zich aan de
gemeenschap te presenteren door
de zondag na de oriënteringsrit
op te treden in de feesttent. Het
dweilorkest Ook Jubal is aanwe-

zig op de spektakel avond en voor
de optocht op zaterdagmiddag,
Jubal succes en onze hartelijke
dank.
De wielerronde is niet meer in ons
feestprogramma, helaas. De woens-
dagavond wordt nu ingevuld in de
feesttent en wordt georganiseerd
door Constance Bouwmeister in sa-
menwerking met Kermex b.v. en ui-
teraard het Oranjecomité, een ver-
rassing, wie weet?
Een woord van dank richting ge-
meente voor de medewerking in
de vorm van vergunningen, ge-
meentewerken, voor de bebor-
ding en dranghekken.
Er is veel te beleven tijdens de
feestweek in Wichmond, maar het
hoogtepunt is toch de optocht op
zaterdagmiddag. Loopgroepen,
wagens, kinderoptocht en natuur-
lijk het koningspaar in de koets

met paarden voorop. Verschillende
muziekkorpsen in de optocht o.a.
Sursum Corda en Concordia uit on-
ze gemeente Vorden, nu nog echt
iets moois deze optocht, kan men
zien waar een kleine gemeenschap
groots in kan zijn.

Onze dank als Oranjecomité gaat
dan ook uit naar de gemeenschap
voor hun voorbereiding en inzet
tijdens de feestweek.
Wij als Oranjecomité vragen aan
de inwoners van ons dorp Wich-
mond om zo mogelijk te vlaggen
met onze nationale driekleur, het
is toch ons oranjefeest, onze dank.
Mede namens het bestuur en com-
missie stichting Oranjecomité Vier-
akker-Wichmond wens ik u een fij-
ne en gezellige feestweek toe.

Hank Rietman, voorzitter

Zaterdag
21

augustus

tot en met

zaterdag
28

augustus
2004

Grote optocht
zaterdag

28 augustus
om 14.00 uur

Oranjeloop sv Socii
Het oranjefeest van Vierakker-
Wichmond staat weer voor de
deur. Dit jaar hebben we besloten
om de feestweek te gaan beginnen
i.p.v. af te sluiten, zoals we dat ja-
ren gewend zijn. Dus op 21 augus-
tus zal de afdeling jeugd van voet-
balvereniging S.V. Socii weer haar
jaarlijkse Oranjeloop organiseren.
Ook dit jaar is er weer de moge-
lijkheid om de 5 of 10 km te lopen.
De 10 km start om 10.45 en de 5
km om 12.00 uur. De start en fi-
nish zijn bij S.V. Socii, Lankhorster-
straat 3b te Wichmond.

's Middags is er voor alle jeugd uit
Vierakker-Wichmond t/m 15 jaar
weer een spelmiddag, die georga-
niseerd wordt door AKCIE.
De aanvang van deze spelmiddag
is om 13.00 uur.
Tevens is er weer de mogelijkheid
om onze keepers te testen op het
stoppen van penalty's om daar-
mee de felbegeerde penaltybokaal

te winnen. Komt allen naar ons
sportpark.

S. v: Socii jeugd

19.45 uur:
Samenkomst op het feestterrein.
De voorzitter zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde
aan het oude koningspaar door
muziekvereniging Jubal.

20.00 uur:
Vogelschieten bij kunstlicht voor
dames en heren,
inleg € 4,-
Vogelgooien voor dames,
inleg € 1,50
Schieten vrije baan,
inleg € 1,50
Kegelen, inleg € 1,50
Vogelschieten voor de jeugd
van 12 t/m 15 jaar, inleg € 1,50

Vanaf 21.00 uur
dansen met T.S.M.

± 1230 uur:
Oriënteringsrit voor fietsen, circa
30 kilometer met halverwege een
rustpunt.

Deze tocht gaat door de prachtige
en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle ge-
zinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld € 1,50

Opgave van 12.00 uur tot 1330
uur aan de feesttent.

Start vanaf 12.30 uur.
Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen tegelijk gestart

± 1630 uur:
Optreden Jubal in de feesttent.

De foto's op de tekstpagina's ge-
ven een impressie van de optocht
in 2003.

19.00 uur:
Dinsdagavond 24 augustus zullen
teams uit de gemeenschap Vierak-
ker-Wichmond uitvechten wie de
handigste en slimste inwoners zijn.

De avond is verdeeld in vijf spelron-
den . . . en er zullen 16 teams (het
maximum) aan dit spektakel mee-
doen. Bovendien is er een bijzonde-
re kennisquiz voor alle deelnemers.
Elk team bestaat uit acht personen
waarvan minimaal drie dames.
Alle personen die de basisschool
hebben verlaten mogen hieraan
deelnemen. Het Oranjespel wordt

opgeluisterd met muziek van Ook
Jubal. Deze avond wordt gehouden
rondom en in de feesttent. De
avond wordt aan elkaar gepraat en
geleid door een bekende Wich-
monder. Na afloop is er een gezel-
lig samenzijn in de tent onder mu-
zikale begeleiding van

New FOUT
Deze avond wordt geheel gratis
aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel dat
u als inwoner van Vierakker-Wich-
mond niet mag missen.

Het gehele dprp is feestelijk verlicht en biedt een
feeërieke aanblik.
Dit jaar willen we dat nog weer verbeteren door
nog meer aandacht te besteden aan het gemeen-
telijk groen en de kerken.
Iedereen is nu al in de weer om u in de feest-
week iets moois te laten zien.
Dus verwachten we u in de feestweek van

21 augustus tot en met 28 augustus om een
kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp waar sfeervol verlichte tuinen, objecten en
gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.

De tuinverlichtingscommissie



Plaats: Feesttent
19.00 uur: Karaoke voor de

jeugd tot 12 jaar.
Ca. 22.00 uur: Karaoke voor volwas-

senen
Voor de beste 3 Karaokers is er een
prijsje te winnen, de uitslag zal
door de jury worden bekendge-
maakt en is bindend.

Tussen de karaoke in is er een op-
treden van een "Mistery Gast".
Toegang: gratis.
De organisatie van deze avond is in
handen van, en wordt u aangebo-
den door "De Bosrand/Ludgerus" in
samenwerking met de exploitant
van de feesttent en het Oranje co-
mité Vierakker-Wichmond.

Zoals ieder jaar is in de Oranje
feestweek van Vierakker-Wich-
mond de donderdagavond weer
voor ons bestemd. Daarvoor zijn
we het Oranjecoiriité zeer erkente
lijk. Deze avond is bestemd voor ie
dereen die 60 jaar of ouder en ker-
kelijk of op een andere manier ver-
bonden is mét Vierakker-
Wichmond. De feestavond wordt
in het Ludgerusgebouw te Vierak-
ker gehouden en begint om 19.30
uur, de zaal is een half uur eerder
open. De organisatie is in handen
van het bestuur van de soos.

Het feestelijk optreden zal worden
verzorgd door de 6-mans/vrouw-
formatie HoeTZO! bestaande uit 3
mannen en 3 vrouwen. De caba-
retgroep komt uit Vorden en is
12,5 jaar geleden ontstaan, door
de toen beroemde, culturele wed-
strijden van Jong Gelre te winnen.
Het hele gebeuren, zang en

sketches, is in ons dialect. Een paar
maanden geleden hebben ze hun
nieuwe programma gepresenteerd
tijdens de 4 jubileumavonden in
de Herberg in Vorden. Het publiek
was alle avonden, zoals gewoon-
lijk, zeer enthousiast.

De entree is € l,- p.p. inclusief l
kopje koffie met een koekje en in
de pauze l consumptie. In de pau-
ze is er natuurlijk weer een verlo-
ting.

Schroom dus niet en kom, ieder-
een van 60 jaar en ouder, ook de
gene die de Soos niet bezoeken.
Iedereen is van harte welkom.

Verder wensen wij u veel plezier
tijdens de Oranjefeestweek.

Dus tot dan! Namens het bestuur
van de Seniorensoos Vierakker-
Wichmond.

Yffft

Op vrijdagmiddag 27 augustus
worden alle kinderen tot 12 jaar
om 12.45 uur op het schoolplein
verwacht. We lopen dan gezamen-
lijk naar het feestterrein. Daar
staan dan weer allerlei spelletjes
voor jullie klaar. (Dit jaar met een
speciaal thema!)

Ook dit jaar vindt de Oranje
vereniging-het erg fijn om vrijwilli-
ge bijdragen te ontvangen ter fi-
nanciering van de spelletjes en
prijzen.

Alleen zal hiervoor niet meer de
bekende melkbus bij de feesttent
staan. We delen in de 1ste school-
week van het nieuwe schooljaar
enveloppen uit aan alle kinderen,
met daarbij een begeleidende
brief. Zijn er kinderen uit Wich-
mond/ Vierakker die hier niet op
school zitten, maar wel graag met
de spelletjes mee willen doen. Dan
kunnen die zich bij mij opgeven.

Voor de schoolverlaters is er rond
16.30 uur nog van alles te doen. Dit
wordt georganiseerd door Dick
Somsen en Leo van Turnhout. Deze
kinderen kunnen zich rond die tijd
bij de heren melden in de tent.

We wensen jullie allemaal nog een
fijne vakantie en hopen jullie te

zien op vrijdagmiddag 27 augus-
tus.

Renate Leisirik
(namens de Oranjevereniging)
Telefoonnr. (0575) 441488

1430 uur
Kegelen voor dames en heren van
elke leeftijd, inleg € 1,50. Schieten
vrije baan, inleg € 1,50.

15.00 uur
Ringsteken per dogkar voor dames
en heren vanaf 12 jaar, inleg
€ 1,50.

15.00 uur
Frisbee werpen € 1,50

15.00 uur
Hooivorkdarten voor dames en hè
ren, inleg € 1,50.

1630 uur
Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur Tent open.

2030 urn-
Dansen met medewerking van
dans- en showorkest

LOST FERROS
Toegang onder voorbehoud.

Vanaf 13.00 uur
Rondgang dweilorkest van Jubal.

12.00 uur
Opstellen van de wagens.

1330 uur
Kinderoptocht opstellen. Kinderen
die hieraan deel willen nemen
kunnen zich om 13.30 uur melden
bij Renate Leisink. Zij staat voor-
aan in de optocht.

14.00 uur
Grote feestelijke optocht m.m.v. di-
verse muziekkorpsen o.a. Sursum
Corda en Concordia uit Vorden.
Speciale beoordeling praalwagens
door deskundige jury.

15.00 uur
Vaandelhulde aan het koningspaar
in de feesttent met medewerking

van St. Jan en vendeliers uit
Keijenborg.

17.00 uur
Uitslag en uitreiking van de prij-
zen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

1930-2030 uur
Feesttent gesloten.

Vanaf 2030 uur
Dansen in de tent met dans- en
showorkest
ALPHA SHOWBAND
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf circa 15.00 tot
18.00 uur middagmatinee onder
leiding van toporkest
ALPHA SHOWBAND
in de feesttent. De toegang hier-
voor is gratis.



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zaterdag 28 augustus

Tijdens het zomerseizoen kunt u voor

VERSE SNIJBLOEMEN

terecht bij

Jan en Elly Schoenaker
Wij wensen iedereen een

GEZELLIG
DORPSFEEST
toe.

Openingstijden
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361
Fax 0575-442931

Nu bij een Rabo TopKid Rekening:
leuke cadeaus voor alle kinderen

Heeft u kinderen tussen 4 en 12 jaar? En wilt u ze
spelenderwijs met geld leren omgaan? Open dan nu
een Rabo TopKid Rekening: de allereerste eigen
rekening, speciaal voor kinderen.

Ze kunnen er zelf geld op storten en sparen. En het
er samen met u weer afhalen. Ook krijgen ze eigen
rekeningafschriften, meteen bijbehorend mapje.
Neem uw kids vandaag nog even mee naar de
Rabobank . Dan gaan ze met hun eigen rekening én
een leuk cadeau weer naar huis.

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank

H A N D E L S
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575)55 10 86



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zaterdag 28 augustus

T. B.
MODEL-

MAKER l J
te Wichmond

modelbouwers

voor de prefab-betonindustrie

en het adres voor het inrichten

van uw bedrijfsauto's

wensen u
prettige

feestdagen
Tel. 0575-441737 - Fax 0575-441899

De bewoners van de

c AM PING
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon 0575-441992

wensen iedereen
een gezellig
Oranjefeest

Doe mee aan onze knapzaktocht

CAFE-RESTAURANT

,DEN BREMER'

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 0575-451205

Uw

pecialist
K E U R S L A G E R I J

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TELEFOON 0575-551321

c^

v.d. BRINK BV
MENGVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon 0575-441257

Wij wensen
u allen

'n gezellig
Oranjefeest!

in Vierakker-
Wichmond?

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

TIMMERFABRIEK

BESSELING BV

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

VANZEEBURG
& VISSER

Feestweek Vierakker-Wichmond

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon 0575-551531

CI3
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling bi] aan- en verkoop van onroerend goed

Taxaties • Hypotheken

Pensioenen • Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

installatie • onderhoud
• industriële automatisering

Berendsen Efektro
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595
www.berendsenelektro.nl



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zaterdag 28 augustus

^BIERKAAI
PARTYRUIMTE

-van 20 tot 100 personen-

THEMABUFFETTEN
-van stampot tot tapas-

fOLOP LIVE MUZIEK
-van trekzak tot stratocaster-

•IERTUIN
MET TERRAS

-30 soorten bieren-

ULJARD+DARTS
^KROEGFEESTEN

-tot 150 personen-

.RMEX
C A T E R I N G

Complete verzorging van:

bruiloften,
bedrijfsfeesten

en evenementen
in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

Tel. 0575-441315
of 06 20279717

Fax 0575-441950

7/7/Y5£7Y
liinJ HANDEL IN VEEVOEDERS /

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Telefoon 0575-520774

verzorgde

in granen
en veevoeders

Feestweek Wichmond-Vierakker

op g

Wij wensen u een
gezellig Oranjefeest

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

Vlaai van de week:

Tropische vruchtenvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 Fijn volkoren broden € 4.0O

Weekendaanbiedingen:

Suikerbrood
Een beetje Friesland in de Achterhoek

€1.95
Appelcake

stuk om met z'n tweeën te delen

(of om helemaal zelf op te eten) € O>95

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
725L LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrithting -

Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw

SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, o.a. stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende
spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aan-

rechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,

dan is het ook af!

traat 25, Wichmond

• Wij hebben binnen 30 zitplaatsen

• 3 biljarttafels

• Cafetaria-afhaal

• Leuk ingerichte feestzaal
• voor 50 personen

• Barbecuen

• Gezellig aangekleed terras

• voor 50 personen

Telefoonnummer

( 0 5 7 5 ) 4 4 1 6 0 0

JAAP EN WIL

VAN HERWAARDE

TOT ZIENS BIJ

r' /ff/?/ £%ƒ • .
/l C/ttte eSl/*l&l

Wij wensen iedereen 'n gezellige feestweek

Rietdekkersbedrijf Fa. Hissink
D. Groot Tjooitink - R. Franken

Voor vernieuwing - restauratie - reparatie van riet- of strodaken

Toverstraat 10a - 7223 LP Baak - Tel./Fax 0575-441483

Nieuw systeem rietdaken n.l. schroefdak

* Brandpremie 0,68 % €
* Energiepremie 121/2 € p/m2

* Isolatiewaarde > 2,5 Re
* Sub. gemeentelijke Monumenten
* Sub. Rijksmonumenten



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zaterdag 28 augustus

Wij wensen een ieder een gezellig
en zonnig Oranjefeest toe,
en zien U graag in onze woonwinkel
in Warnsveld, Rijksstraatweg 39.

Tevens hét adres voor handwerk- en naaiartikelen.

Jan en Derrie Pieterse

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon 0575-441581

'BACK TO THE SIXTIES'
Zaterdag 28 augustus 20.00 uur een gezellige avond voor iedereen,

fantastische muziek uit de jaren '60/70 met medewerking
van de band 'Savage Revival!1. Toegang € 2,50 p.p.

wenst u allen een prettig en gezellig Oranjefeest

Profile "de Fietsspecialist" is met ruim 270 vestigingen de grootste
keten van rijwielspeciaalzaken in Europa. Bel voor vestigingen in
Nederland (0800) 024 20 40 of in België (0800) 50660 of kijk op
www.profiledefietsspecialist.nl of www.profiledefietsspecialist.be

ALTRA UNIVERSITY

Weer naar school...
Schoolfietsen

MAKKELIJK TE BEDIENEN
DRAAIVERSTELLIR

LAMP MET BESCHERMBEUGEL

STEVIGE BAGAGEDRAGER
MET TASAFHOUDER

ONDERHOUDSVRIJE ALUMINIUM
TROMMELREMMEN S3ST? t

ROBUUSTE ROESTVRIJSTALEN
VELGEN EN SPAKEN

ONDERHOUDSVRIJ DOOR
GESLOTEN KETTINGKAST

PR FIL
DE Fl ETSS PEC IALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26 voor:€459 f

Dansen
zaterdag 28 augustus

Ij Af Vrijdag 27 augustus

Oranjefeest

Wichmond-
Zaterdagavond 28 augustus

in de grote danstent
(900 m2 oppervlakte)

om 20.30 uur ouderwetse, gezellige
dansavond met medewerking van
dans- en showorkest Lost Ferros
Toegang voorbehouden

vanaf 20.30 uur dansen
met muziek van dans- en
showorkest Alpha Showband
Toegang voorbehouden

Hl o MA l*l*a Y Zaterdagmiddag na de optocht gratis dansen tot 18.00 uur
V ItltC m.m.v. Alpha Showband



A

EEN OCCASIONAAIMB UTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

GARAGEBEDRIJF

TEERINK ZELHEM
Boeninksteeg 14 7021JZ Zelhem (0314) 32 44 53

Opel Zafira 2.0 DTL groen met
bj. 1999

16x Opel Astrabj. 1994-2003
5x Opel Vectrabj. 1996-2001
4x Opel Corsabj. 1995-2001
Opel Combo diesel wit bj. 1999
Suzuki Alto 1994-1996
BMW 518 rood met bj. 1994

BMW 318 blauw met bj. 1996
Peugeot 205 rood bj. 1997
VW Golf TDI 78.000 km. groen met
bj. 2000
VW Golf 1.4 16v groen met
bj. 2001

Smart blauw met bj. 2000

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Mazda Demio
1.3GLX
bj. 1999

km std 82391

• VW Passat 1.6 Sedan 74 kw bj. 1997 km std 132173
• VW Golf II11.9 TD1110 pk mile stone bj. 1997 km std
172000

• VW Golf IV 1.9 TD 90 pk bj. 1999 km std 122938
1 Opel Astra'G 3 drs sport bj. 1998 km std 78644

___^_^__^_________^^_^^_________^^__________

l Tl / APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Ford Escort
1.8 turbo diesel

bj. 1997
station, blauw TRH

VW golf station TDI Diesel bj 95 groen TRH
Volvo 440 LPG bj 94 groen TRH
BMW 525 TDS bj 93

••••̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂••̂ ••̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂•MM^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

M Autobedrijf
Meleers
- Ooonrloron CJ ^7^Hoqe Wesselink 2 - Steenderen

www.autobedrijfmelgers.nl

(0575)451974

Astra station
1.6 airco blauw

10-2000

€10.750,-

Ford Ka 1.3 Trend blauw 05-2- € 7.450
Mitsh Carisma 1.8 cdi exe grijs 03-99 € 9.950
Nissan Primera 1.6 4-drs sedan 03-98 rood € 8.000
Reanault Scenic Air blauw 06-2003 € 20.450
VW polo 1.6 3 drs blauw 02-98 € 7.500

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

Citroen Xsara
kleur rood 4 drs

in zeer goede staat

Bj. 1999 €5.750,-

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

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

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

/

Schrikt u ook zo van hoge
onderhoudsrekeningen van uw auto?

Koopt u in augustus bij ons
een occasion... dan krijgt u
één jaar lang GRATIS onderhoud!
Voor informatie over de voorwaarden van deze actie, of voor het vrijblijvend aanvragen van een

offerte, neem contact op met Jan Groot Jebbink of René van Engbrink, tel.: 0575 - 55 22 22.
Bel en maak nu gebruik van één jaar lang gratis onderhoud!

Deze zomermaanden SUPER voordeel bij Autobedrijf Groot Jebbink!

voor aiie occasions met foto, kijk op www.groot-jebbink.nl

Rondweg 2,Vorden • Tel. 0575 - 55 22 22

j&lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 206
XS 1.6, 2000,

grijs met., ABS,
90.000 km

Peugeot Partner 1.6 XT, 6-2004, Geel met, Airco, 5.000 km
Peugeot 307 XS 1.6 Pack, 1 -2004, Zwart met., climate
8.000 km
Peugeot 106 XR 1.1 Ace, 1993, Groen met, 105.000 km
Peugeot 405 GLX 1.6,1992, Antraciet, centr.vergr.,
170.000 km
Seat Cordoba 1.6,1995, Grijs met, LM-velgen, 180.000 km



WAL•••i
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

•kan der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

•NHNHHMP̂ ™^

il. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

www.compusystem.nl
Internet / Office PC
AMD XP 2200+, 256 MB i 7200

TopPC (met snel MSI moederbord)
AMD XP 2600+,
AMD XP 2800+,

7200 HDD
7200 HDD

TopPC PrO (ASUS K8^
AMD ATHLON 64 5000+, 512 MB DDR 400, 128 MB ATI Radeon 960'
8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 160 GB 8MB HDD, NEC 8x DVD Br

Actie:

Office-InternetSysteem:
Luxe Midi Tower 350W, CPU 1500+, 256 MB DDR, DVD Sp<
f i x USB 2.0, 40 GB HDD en veel software voor slechts €

€ 499,-

€ 559,-

€ 649,-

€ 899,-

r € 72,- • l iteOn 52x32x52 CDRW € 28,-
T^monitoren v.a. € 385,-

»rpr|izen:
Windows XP home € 89,- • NEC 8 Si™"

17 inch monitoren vanaf € 99,
• Andere onderdelen op aanvraag.

Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken en (her)installaties kunt u bij ons terecht.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.0O tot 17.0O uur - tel. (O575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Verpleegtehuizen kunnen meegenieten
van Internationaal Wim Kuijper Voetbaltoemooi
De organisatie van het interna-
tionale "Wim Kuijper- voetbal-
toernooi" voor D- teams (leef-
tijd 10-12 jaar), verbindt elk jaar
een thema aan dit toernooi.

Vorig jaar was het de clown Proper
die het publiek tijdens het toernooi
attent maakte op het zwerfvuil e.d.
Een actie die volgens de beide toer-
nooivoorzitters Gerard Greven en
William v.d. Veen tijdens het voet-
balevenement uitstekend is ge-
slaagd. William v.d. Veen:" Het ver-
volg om ook de scholen er daarna
bij te betrekken, is heel enthousiast
ingezet (op straat en op andere pu-
blieke ruimtes zwerfvuil op te rui-
men, red), maar toch bleek het pro-
ces in de praktijk moeilijker dan
verwacht. In het komend school-
jaar wordt het project overigens
wel weer opgepakt". Voor het toer-
nooi van volgende week (zaterdag
21 en zondag 22 augustus) is er op-
nieuw een thema aan het voetbal-
festijn gekoppeld. Dat thema luidt:
" Jeugd laat oud genieten". De toer-
nooicommissie heeft contact opge
nomen met de verpleeghuizen "De
Wehme" in Vorden;" De Bleike" uit
Hengelo en de "Hoge Weide" uit Lo-
chem en heeft hen uitgenodigd om
zaterdag 21 augustus het toernooi
in Vorden bij te wonen. Gerard Gre-
ven: " Hier is zeer enthousiast op ge
reageerd. Wij verwachten vanuit
elk verpleeghuis zo'n 40 bezoekers.
Zij worden met een bus van Syntus
( die gratis beschikbaar wordt ge-
steld) opgehaald om de opening en
een aantal wedstrijden bij te wo-
nen. De jeugd van "Vorden" wordt
ingeschakeld om voor deze mensen
de lunch te verzorgen, koffie aan te
bieden e.d. zodat het de gasten aan
niets zal ontbreken. Een leuke bij-
komstigheid, volgend weekend
wordt tevens de nieuwe tribune of-
ficieel in gebruik genomen. Tijdens
de opening van het internationale
Wim Kuijper toernooi zal het oud-
ste nog in leven zijnde lid, de 91 ja-
rige Henk Pardijs, de aftrap verrich-
ten. Deelnemende teams zijn: Feye
noord, Ajax, PSV, Willem II en Vor-
den uit Nederland. De buitenland-
se inbreng komt van Bayer 04 Lever-
kusen, Middelsbrough AFC, Lierse
SK, Dynamo Kiev en Werder Bre
men. De jeugd van de Duitse kam-

pioen uit Bremen is de enige
nieuweling in dit internatio-
nale gezelschap.

HOOG
AANGESCHREVEN
Gerard Greven: " Aanvanke-
lijk zou ook de D-jeugd van
Liverpool naar Vorden ko-
men. We kregen echter een
brief van hen, waarin ze
schreven dat Liverpool spor-
tief gezien, op dit moment
geen representatief team op
de been kan brengen dat
zich kan meten met de inter-
nationale top. Het meest eerlijke
antwoord dat we ooit kregen, aldus
Greven die er bij vertelde dat de
toernooicommissie Liverpool voor
2005 opnieuw zal uitnodigen. Dat
het "Wim Kuijpertoernooi" niet al-
leen in Nederland maar ook in het
buitenland hoog staat aangeschre-
ven, bleek uit een telefoontje uit
Scandinavië. Daar was het opgeval-
len dat er in Vorden nooit ploegen
uit Noord- Europa hebben deelge-
nomen. Gerard Greven: "We waren
wel vereerd door dit telefoontje.
Een bijkomstigheid is dat er in Eu-
ropa weinig internationale toer-
nooien voor D- teams worden geor-
ganiseerd. Trouwens binnenkort
hebben we een gesprek met die
mijnheer uit Denemarken. Deze
man blijkt ook clubs uit Amerika te
vertegenwoordigen, dus wellicht
interessant voor ons". William v.d.
Veen:" Volgend jaar wordt het Kuij-
per toernooi voor de 15e keer ge
houden. Dan willen we zeker iets
aparts doen. We spelen met de ge
dachte om bijvoorbeeld clubs uit te
nodigen die ooit de wereldbeker
hebben gewonnen, echter op dit
moment houden we ons eerst bezig
met het toernooi van volgende
week", aldus v.d. Veen. " Voor clubs
als Ajax, Feyenoord en PSV is het
bijna een "vanzelfsprekendheid"
geworden dat ze elk jaar naar Vor-
den komen. De gehele entourage,
verblijf e.d. spreekt deze clubs aan.
Ze informeren zelfs niet, welke bui-
tenlandse ploegen er deelnemen.
Ze gaan er gewoon van uit dat er
kwalitatief goede teams naar Vor-
den komen. Wat in hun ogen het
meest belangrijke is, is dat " Vor-
den" zijn afspraken altijd nakomt.

den. De spelers en begeleiding
worden ook dit jaar weer onderge
bracht bij Ehzerwold, die dat even-
als voorgaande jaren weer tegen
een 'sponsorprijs' (gereduceerde

tarieven) doet. De jeugd kan zich
tijdens het toernooi onder meer
vermaken met een springkussen.
Ook de politie Vorden is met een
stand op het sportpark aanwezig.

Verder willen de topclubs wel graag
zien hoe de concurrent er voor
staat. Wat telkens weer opvalt hoe
vriendschappelijk de leiding van de
Nederlandse teams met elkaar om-
gaat. Heel relaxed allemaal", aldus
William v.d. Veen.

SPONSORS EN VRIJWILLIGERS
Dat "Vorden" dit Kuijpertoernooi
elk jaar kan organiseren is voor
een groot deel te danken aan de ve
Ie vrijwilligers en aan de sponsors.
De toernooicommissie verkeert in
de gelukkige omstandigheid dat er
zo'n 140 sponsors ( groot en klein
) een financiële bijdrage leveren,
waarvan 75 procent al jarenlang
het toernooi steunt. William v.d.
Veen: "De sponsors zijn tevreden
over hetgeen geboden wordt. We
organiseren een paar keer per jaar
wat voor deze mensen. We houden
we straks ook weer evaluatiege
sprekken over het toernooi van
2004. Inmiddels is er zelfs vanuit
de sponsors een clubje opgericht
dat zich "De Vrienden van het Kuij-
per toernooi" noemt. Daar doen al
24 ondernemers aan mee". Dat de
ze sponsors zich ook daadwerke
lijk bij het Kuijper toernooi betrok-
ken voelen is inmiddels wel geble
ken. Toen de toernooicommissie
het idee opperde om tijdens het
toernooi een soort "markt" te orga-
niseren (informatie geven over de
bedrijven), werd de commissie op
vriendelijke wijze te verstaan gege
ven, doe dat maar niet, doen jullie
maar gewoon waar jullie goed in
zijn en dat is voetbal en de organi-
satie daaromheen! Behalve spon-
soropbrengsten komen de baten
ook onder meer uit de entreegel-

Vallende sterren en wensen
Nu we eindelijk kunnen genie-
ten van de warme zomeravon-
den krijgen we er als bonus ook
nog eens een mooie vallende
sterren show bij. Het aantal val-
lende sterren neemt deze dagen
sterk toe als gevolg van de acti-
viteit van een sterrenregen met
de fraaie naam Perseïden. In de
nachten van 11 op 12 en van 12
op 13 augustus is dit aantal het
grootst maar de sterrenregen is
nog wel actief tot ongeveer 24
augustus.

Zelfs in de verre oudheid was men
bekend met dit fenomeen, zonder
overigens de oorzaak te kennen.
Toen nam men aan dat er daadwer-
kelijk een ster was gevallen. En dat
was een gunstig teken. Sterren, zo
redeneerde men, behoren tot het
domein van de goden. Af en toe be
moeiden die goden zich ook met
de gang van zaken op aarde. Als zij
vanuit de hoogte door een denk-
beeldig luikje de aarde bekeken
dan glipten er natuurlijk ook wel
eens een ster mee. Zien we een val-
lende ster dan kunnen we er van-
uit gaan dat de kans dat onze wens
verhoord wordt groter is. De godde
lijke ogen waken extra over onze
aardse beslommeringen. Dat geldt
natuurlijk helemaal als er sprake is

van een sterrenregen. Intussen zijn
de wetenschappelijke denkbeel-
den toch wat bijgesteld en zoals zo
vaak is er voor de magie minder
plaats. Vallende sterren zijn im-
mers geen echte sterren maar stuk-
jes gruis die met een snelheid van
enkele tientallen kilometers per se
conde onze dampkring binnen
dringen. Daardoor treedt zo'n gro-
te wrijvingswarmte op dat de
luchtlaag die daarbij getroffen
wordt licht gaat uitzenden, 's
Nacht is dit waarneembaar als een
snelle lichtende streep. In een nor-
male nacht zijn er slechts enkele
vallende sterren per uur zichtbaar.
Tijdens de komende nachten kan
dit aantal oplopen tot vele tiental-
len per uur. De aarde passeert dan
een wolk van deeltjes die daar ooit
door een komeet met de naam
Swift-Tuttle is achtergelaten. Een
bijzondere wens is al in vervulling
gegaan, de nachten zijn net iets
donkerder omdat de maan niet zal
storen. Voor wie meer over vallen-
de sterren en andere hemelse acti-
viteiten geïnformeerd wil worden
kan de komende weken nog op za-
terdag en dinsdag avond op pu-
bliekssterrenwacht Phoenix in Lo-
chem terecht. Aanvang van het
programma (ook op bewolkte
avonden) om 20.00 uur.

Verrassende zege
Rudy Boesveld
Rudy Boesveld is er zaterdagmid-
dag na een spannende race op het
"Delden"- circuit in geslaagd om in
de Superklasse zegevierend over
de eindstreep te gaan. Een tweede
plaats in de eerste manche en een
eerste plaats in de tweede manche
leverde hem in totaal 57 punten
op, twee punten meer dan Marcel
Bulten, die de eerste manche win-
nend afsloot en in de tweede man-
che als derde eindigde. Bij de recre
anten werd Jan Koop met twee
manche-overwinningen duidelijk
winnaar. Hetzelfde deden Bas

Klein Haneveld (85 CC) en Jasper
Groot Roessink (125 CC). De kam-
pioenschappen zijn nog niet be
slist. De beslissingen vallen op za-
terdag 4 september. Uitslagen.
Klasse 85 CC: l Bas Klein Haneveld
60 punten; 2 Rob ten Have 52; 3
Torn Berends 52. Klasse 125 CC: l
Jasper Groot Roessink 60 punten; 2
Niels Beek 50; 3 Job Koenders 50.
Klasse Recreanten: l Jan Koop 60
punten; 2 Wilian Veldhorst 54; 3
Bryan Buitenhuis 44; 4 Robert v.d.
Tweel 44; 5 Albert Lening 43. Su-
perklasse: l Rudy Boesveld 57 pun-
ten; 2 Marcel Bulten 55; 3 Winand
Hoenink 48; 4 Harald Wolsink 44;
5 Rob Groot Tjooitink 42.



EK minibikes en Dutch Open wegraces

Harry van Beek Hartelman Yamaha

In het weekend van 24 en 25 juli
werd er een EK race voor mini-
bikes in Tsjechië verreden op
het circuit van Brno.

Bany Wassink deed voor de eerste
keer mee dit jaar en scoorde tij-
dens de training een fantastische
tweede plaats. Dat was boven alle
verwachtingen. In de wedstrijd
reed hij met zijn fabrieks Blata
overigens een Tsjechische machi-
ne naar een verdienstelijke vijfde

plaats. Barry was dan ook zeer te
vreden tijdens zijn dubuut op EK
niveau. In het weekend van 14 en
15 augustus zal er in Lelystad voor
het eerst een EK minibikes worden
gereden. Afgelopen weekend werd
er in Assen gestreden om het Ne
derlands kampioenschap in de su-
persport klasse.
Het Hartelman Yamaha team had
evenals het Pajic Kawasaki team
een extra rijder voor dit evene
ment. Harry van Beek behaalde

Foto: Henk Teerink/

een zevende plaats en gelegen-
heids coureur Bob Withag werd
prima tiende voor het Hartelman
team. Het Pajic team haalde ook
goede resultaten. Arie Vos behaal-
de een podiumplek door als derde
te eindigen, Arno Visscher scoorde
een prima vijfde plek. Helaas reed
Swen Ahnendorp naar een zestien-
de plek wat net geen punten ople
verde. Mile Pajic reed dit weekend
niet mee, hij had nog teveel last
van een blessure.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

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

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

Amnesty op de weekmarkt
Komende vrijdag staat de werk-
groep van Amnesty International
in Vorden met een zomeractie
op de weekmarkt. Deze keer
wordt er vanuit Amnesty Inter-
national de actie 'Stop geweld
tegen vrouwen' en 'Respecteer
mensenrechten' organiseerd.

Geweld tegen vrouwen is een van
de meest verbreide mensenrech-
tenschendingen en misschien wel
de meest 'verborgen'schending.
Voorbeelden van geweld zijn:
vrouwen die slachtoffer worden
van (vooral seksueel) geweld bij ar-
restatie, op politiebureaus en in
gevangenissen. Verkrachting van
brouwen maakt vaak deel uit van
een doelbewuste oorlogsstrategie.
Vrouwen die door autoriteiten ge
straft worden wegens het overtre-
den van kledingvoorschriften.
Vrouwen die gestraft worden om-
dat ze de eer van de familie heb-
ben aangetast. Mensenhandel,
waaronder vrouwenhandel is na
handel in wapens en drugs de be-

langrijkste inkomstenbron van
de internationale georganiseerde
misdaad. Ontelbare vrouwen over
de hele wereld lijden onder het
geweld van de mannen met wie
zij hun leven delen.Veel van dit
geweld vindt plaats achter gesloten
deuren en wordt door politie en
andere autoriteiten niet serieus
genomen.

Vrouwenorganisaties over de hele
wereld strijden al lange tijd tegen
geweld tegen vrouwen. Zij hebben
successen geboekt, maar er moet
nog veel gebeuren. De acties bestaan
uit groetenkaarten en petitielijs-
ten die op de weekmarkt getekend
kunnen worden.

In de kraam kan men ook de be-
kende Amnesty spullen kopen:
kaarten, kaarsen, en cadeau-artike
len. Door de koop draagt u bij aan
het werk van Amnesty Inter-
national. Amnesty strijdt voor
handhaving van de mensenrechten
over de gehele wereld.

Dijkman Bouw Open tennistoernooi Verlies voor Martine Dijkman

DIJKMAN BOU o

Boven v.l.n.r.: Ernst te Velthuis, Reinier Molendijk, Martie Dijkman, Alexander Molendijk.
Onder v.l.n.r.: Christiaan Brinkhorst, Jan Leegstra, Lisette Dijkman, Lobke Meekes.
Niet aanwezig op de foto: Henk Annevelink, André van de Vlekkert, Geert-Jan van Zeeburg en Rien Wabeke.

Zondag 8 augustus is het Dijk-
man Bouw Open tennistoer-
nooi van start gegaan. Dit toer-
nooi wordt dit jaar voor het
eerst georganiseerd door VTP
Vorden.

Onder leiding van Jan Leegstra is
er achter de schermen hard ge
werkt om de organisatie goed neer
te zetten. Met 168 deelnemers en
178 partijen is het boven verwach-
ting gelukt om de eerste keer al
een aantrekkelijk deelnemersveld
te krijgen, bestaande uit de top

van Gelderland en een ruime ver-
tegenwoordiging van de leden van
VTP Vorden.

Naast het sportieve deel wordt ook
veel aandacht besteed aan de ge
zelligheid rond het toernooi. Lob-
ke Meekes en Ernst te Velthuis
hebben een prachtig programma
in elkaar gedraaid dat met behulp
van vele leden iedere avond iets
speciaals te beiden heeft, (zie foto
van de toernooicommissie). U
wordt van harte uitgenodigd om
te komen kijken naar dit toernooi.

In het bijzonder naar de finales die
op zondag 15 augustus vanaf 9.00
uur worden gespeeld en de wed-
strijden van de twee kanshebbers
in de hoogste categorieën, te we
ten Martine Dijkman en Reinier
Molendijk van VTP Vorden. Marti-
ne Dijkman speelt woensdag a.s.
om 19.15 uur in de categorie da-
mes enkel 3 en donderdag a.s. om
20.30 uur in de categorie dames
enkel 4. Reinier Molendijk speelt
vrijdag a.s. om 20.30 uur in de ca-
tegorie heren enkel 4 en zaterdag
a.s. in de categorie heren enkel 3.

Van 3 t/m 8 augustus hebben de
Nederlandse Kampioenschap-
pen plaatsgevonden bij Tenni-
spark Roosendaal in Roosen-
daal (Gld). Martine Dijkman
mocht hieraan deelnemen om-
dat ze tot de beste 48 meisjes in
de categorie meisjes t/m 14 jaar
van Nederland behoort. Mo-
menteel staat Martine 17e op de
nationale jeugdranglijst.

In de eerste ronde speelde Martine
tegen de uit Weerselo afkomstige
Lisa Lubben. Martine won deze
partij met 6-0/6-1.

Daarna kwam ze in de 2e ronde
tegenover Mirjam Evers uit Dieren
te staan. In een slopende partij van
3 uur en 10 minuten bij een tem-
peratuur van 30 graden verloor
Martine met 7-6/1-6/6-4. De eerste
set verloor Martine in een tiebreak

met 11-9. Daarna pakte Martine de
tweede set met 6-1. In de derde set
ging het helemaal gelijk op en was
het ontzettend spannend. Bij 4-4
brak Mirjam Martine en werd het
6-4 en dus winst voor Mirjam.

Deze week doet Martine mee aan
het Dijkman Bouw Open tennis-
toernooi in Vorden. Ze speelt in
de damesenkel categorie 3 en 4.
Martine heeft een zware loting,
wat inhoudt dat ze meteen al tegen
zeer sterke tegenstandsters komt
te staan. Martine zal op woendag
11 augustus om 19.15 spelen in de
categorie dames enkel 3 en op
donderdag 12 augustus om 20.30
uur in de categorie dames enkel 4.
Dus voor een ieder die Martine en
anderen graag willen zien spelen,
kom naar het gezellig aangeklede
toernooi bij VTP Vorden voor top-
tennis uit de regio.

LR de Graafschap
heeft weer een kampioen
Afgelopen zaterdag tijdens de
regiokampioenschappen te Dr-
onten werd Bart Hartman met
het paard Runieke Regiokam-
pioen in het springen klasse L.
Na twee manches bleven er
twaalf foutloze combinaties over.

Zij mochten strijden voor het kam-
pioenschap. Bart reed met zijn
paard een fractie van een seconde
sneller dan nummer twee. De eer-
ste negen combinaties mogen star-
ten tijdens Hippiade (Nederlandse
kampioenschappen) die gehouden
worden in Ermelo op 10 en 11 sep-
tember.

Herman Maalderink sprong met
zijn paard Milton in de klasse B
ook twee manches foutloos, maar

had wat pech in de barrage. Wel
kreeg Herman 50 punten voor de
stijl, maar viel ondanks dat net
buiten de prijzen.

In de dressuur reed Martine Bruns-
horst op vrijdagmiddag in de bran-
dende zon een mooie proef en ein-
dige bij de eerste tien. Zij mocht za-
terdag terugkomen en rijden voor
het kampioensschap. Zij eindigde
keurig in de middenmoot.

De leden die reden voor het vereni-
gingskampioenschap en 4-tal wa-
ren iets minder gelukkig. Na goe
de proeven te hebben gereden (de
jury dacht daar waarschijnlijk an-
ders over) eindigden we buiten de
prijzen. Toch was het een heel
warm en gezellig kampioenschap.



Feiten en fabels over gescheiden afvalinzameling

Er gaat niets op één hoop
Veel mensen werken mee aan de gescheiden inzameling van afval.
Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die afvalstromen? Het
gescheiden afval gaat in ieder geval niet na inzameling op de
grote hoop. Glas, papier, karton, GFT, klein chemisch afval, textiel
en restafval worden allemaal apart verwerkt. Alleen sterk vervuil-
de partijen gescheiden afval uit bijvoorbeeld de GFT-bak komen
soms noodgedwongen bij het restafval omdat ze niet verwerkt
kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat u helpt door uw
afval op de juiste manier weg te gooien.

Afval bevat waardevolle materia-
len. De eerste stap van afvalver-
werking is dan ook hergebruik van
zoveel mogelijk materialen.
Hergebruik spaart grondstoffen
en energie, en dus het milieu.

Groente-,
fruit- en tuinafval
Van groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) wordt compost gemaakt.
Compost is een bodemverbete-
raar, waarmee planten goed kun-
nen groeien. De compost gaat
naar de land- en tuinbouw, kweke-
rijen, gemeenten en particulieren.
Het gescheiden ingezamelde GFT-
afval wordt eerst gecontroleerd
op verontreinigingen. Het bevat
gemiddeld circa vijf procent ver-
ontreiniging, vooral papier, karton
en plastic. Als het afval te veel is
vervuild, wordt het alsnog in de
afvalverbrandingsinstallatie ver-
brand. Storten van GFT-afval is ver-
boden.

Oud papier
Van oud papier en karton wordt
nieuw papier en karton gemaakt.
In Nederland bestaat de grondstof
voor de papierproductie voor
77 % uit oud papier en karton.
Ingezameld papier en karton
wordt eerst voorgesorteerd.
Hierbij worden zaken die er niet in
thuis horen er zoveel mogelijk uit-
gehaald. Daarna wordt het oud
papier en karton met water ver-

mengd, waardoor een soort pap
ontstaat. Deze natte papiermassa
gaat in de papiermachine die
weer nieuw papier maakt.

Klein Chemisch Afval
Het KCA wordt op verschillende
manieren verwerkt. Uit een deel
van het KCA worden de grondstof-
fen teruggewonnen voor recy-
cling. Van het zink uit batterijen
worden bijvoorbeeld dakgoten
gemaakt en van het staal van bat-
terijen en verfblikken spijkers en
staaldraad. Ook het glas van tl-
lampen en spaarlampen wordt
opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld
voor nieuwe lampen. Het waarde-
volle zilver uit foto-ontwikkelaar
en -fixeer is weer bruikbaar. Olie
wordt gebruikt als brandstof.
KCA dat niet kan worden gerecy-
cled gaat naar speciale verbran-
dingsovens. De zeer hoge tempe-
ratuur vernietigt de schadelijke
stoffen en reinigingsinstallaties
zuiveren de afvalgassen die daar-
bij vrijkomen. Door een sterke ver-
betering van de verbrandings-
techniek kan steeds meer afval op
die manier onschadelijk worden
gemaakt.
KCA dat niet kan worden ver-
brand, wordt veilig opgeslagen.

Glas
Van oud glas wordt weer nieuw
glas gemaakt. Omdat er geen kwa-
liteitsverlies is tijdens het recyclen,
kan glas oneindig vaak opnieuw
worden gebruikt. Als glas goed op
kleur is gescheiden, kan van de
glasscherven zuiver wit, groen of
bruin nieuw glas worden
gemaakt. Van een mengsel, ook
wel bont glas genoemd, kan
eigenlijk alleen bruin glas worden
gemaakt. Daarom is het belangrijk
dat het glas op kleur wordt inge-
zameld via de glasbak.

De blikjes worden gesmolten en er
worden weer nieuwe producten

van gemaakt. Het blikje van
vandaag is morgen een trein

of een fiets, of weer een
nieuw blikje.

Magneten scheiden
de blikjes van het

andere afval.

Het afval wordt verbrand,
maar de blikjes blijven over.

Er worden talloze producten ver-
pakt in blik. Soep, frisdrank en
groente bijvoorbeeld.
Maar wat doe je ermee, als het leeg
is? En wat gebeurt er allemaal met
je blikje?

Wil je aan blikrecycling
doen? Geen probleem.
Gooi je blikje gewoon in
de vuilnisbak. Zo komt
blik in de kringloop.

Blikjes gaan met het huisvuil naar
de verwerkingsinstallaties. Daar
wacht ze een ware verrassing...

Doe de Afvalrace!
Het lijkt zo simpel: glas in de
glasbak, fruitschillen bij het
GFT. Maar bent u echt op de
hoogte van alle afvalschei-
dingsregels? In welke afval-
bak hoort bijvoorbeeld een
oude videoband? Test uw
kennis op een speelse
manier in "De Afvalrace" Het
spel vindt u op www.milieu-
centraal.nl.

De kringloop van blik
Waarom bestaat er wel een glasbak maar geen blikbak?
Kunnen blikjes niet worden hergebruikt? Het antwoord is hel-
der: blik is uitstekend geschikt voor hergebruik. U hoeft er
alleen niet mee naar een speciale bak te lopen. Magneten doen
het werk. Het resultaat is eenzelfde recyclingpercentage als bij
glas, namelijk bijna 80 procent.

De glasscherven worden gecontroleerd op verontreinigingen.

Textiel
De ingezamelde kleding wordt in
een aantal kwaliteiten ingedeeld:
eerste kwaliteitskleding kan in
Nederland worden verkocht of wor-
den uitgedeeld aan dak- en thuislo-
zen. Kleding die niet in Nederland
kan worden verkocht, gaat naar de
kledingindustrie (gesorteerd op
vezel: katoen, draion, nylon) of naar
bestemmingen in het buitenland,
zoals ziekenhuizen in Afrika of kin-
dertehuizen in Oost-Europa. Van
kapotte kleding kunnen poetsdoe-
ken en isolatiematerialen (vilt voor
naad- en kierdichting) worden
gemaakt. Ongeveer 8% van het
ingezamelde textiel is onbruikbaar
en wordt verbrand.

Apparaten
Grote en kleine huishoudelijke
apparaten worden gerecycled,
zodat nog bruikbare materialen en
grondstoffen als ijzer, aluminium,
koper, glas en kunststoffen opnieuw
kunnen worden gebruikt. Eventuele
schadelijke stoffen worden zo ver-
werkt dat ze geen schade aan het
milieu kunnen aanbrengen. Als bij-
drage in de kosten voor een milieu-
verantwoorde verwerking van
apparaten betalen consumenten bij

aankoop van een nieuw apparaat
een verwijderingsbijdrage.

Blikjes
Lege blikjes kunt u gewoon bij het
restafval gooien. Bij afvalverbran-
dingsinstallaties halen magneten
de blikjes uit het restafval. Ze wor-
den gesmolten en weer tot metaal
verwerkt. Van het metaal worden
weer nieuwe producten gemaakt.
Zodoende wordt 78 procent van
alle blikverpakking gerecycled.

Restafval
Wat niet geschikt is voor herge-

bruikt gaat naar speciale verbran-
dingsovens. Het verbranden van
afval levert energie op voor elek-
triciteit of voor stadsverwarming.
In 2001 produceerden de afvalver-
brandingsinstallaties in ons land
1951 miljoen kilowattuur elektri-
citeit. Dit is voldoende voor de
elektriciteitsbehoefte van ruim
600.000 huishoudens. De resten
(slakken) die overblijven na ver-
branding worden deels weer her-
gebruikt in onze wegen. Het stor-
ten van afval is in Nederland bijna
verleden tijd. Slechts in enkele
gemeenten gebeurt dat nog.

milieu ̂ ^ centraal geeft antwoord

Vraag:
Hoe schoon moet een leeg potje pindakaas
zijn om in de glasbak te kunnen gooien?

Antwoord:
Allerlei voedselresten maken het recyclen
van glas lastig. Schoon glas is beter opnieuw
te gebruiken. Een handige tip is om in het

laatste afwaswater het lege potje even om te spoelen. Zo kunt u
zonder extra warm water uw glas schoon in de glasbak gooien.

Heeft u andere vragen over afval, verpakkingen en het milieu?
Bijvoorbeeld of nagellak bij het restafval mag? Bel dan met de
Milieu Centraal Informatielijn 0900-1719 (15 cpm) of surf naar
www.milieucentraai.nl. U vindt hier praktische informatie over de
vele mogelijkheden om in het dagelijks leven rekening te houden
met het milieu.



Vlinderlokkers in de border

Vaste plant van het Jaar 2004: de vlinderlokkende rode zonnehoed (Echinacea purpurea). Foto: PPH

Wie geniet er nu niet als vlin-
ders als vliegende juwelen in
grote aantallen klapwiekend
op de planten in de tuin neer-
strijken. Het is een geweldig ge-
zicht! Met de juiste planten is
het vlinderbezoek enorm te sti-
muleren, want ze komen lang
niet overal op af.

En wat ze lekker vinden is net zo
verschillend als de reden van hun
bezoek. Sommige planten worden
bevlogen om eitjes op te leggen,
waar rupsen uitkomen die zich
weer tot schitterende vlinders ver-
poppen. In andere gevallen gaat
het om de nectar in de bloemen,
het stuifmeel of zelfs om het sap
uit overrijpe vruchten. Wie ooit
atalanta's het sap uit druiven heeft
zien pompen, wil alleen al om die
reden druiven in de tuin. Er is ook
een flink aantal borderplanten
(vaste planten en heesters) die u ze
ker in de tuin moet planten om he-
le wolken vlinders te kunnen ver-
welkomen. Over het algemeen
planten met een zoetkruidige
geur die aan Zuid-Europa en
warmte doet denken.

VASTE PLANTEN ALS
VLINDER-BALLROOMS
De mooiste vlinders fladderen van
de ene bloem naar de andere op

bloeiers als zonnehoed (Echinacea
purpurea, dit is zelfs de Vaste
Plant van het Jaar 2004!), asters, le-
verkruid (Eupatorium), Sedum,
Monarda (met de geur van Earl
Grey-thee), guldenroede (Solidago),
Rudbeckia en Verbena. Maar ook
sieruien (Allium 'Purple Sensa-
tion'!), steentijm (Calamintha nepe
ta), de blauwe kogeldistel (Echin-
ops), de alant (Inula), niet te verge-
ten het halfheestertje lavendel en
uiteraard kruiden als veldsalie (Sal-
via pratensis) en tijm (Thymus).

GEWELDIGE
VLINDERHEESTERS
Iedereen kent de naam vlinders-
truik (Buddleja davidii). Die staat
zo ongeveer model voor alle strui-
ken waar vlinders dol op zijn. En
toegegeven, ze vliegen kilometers
om als ze een vlinderstruik ruiken,
want vlinders vinden alles met een
ongelooflijk reukzintuig. Maar zo
vinden ze ook struikheide (Callu-
na vulgaris), Hebe, de bloemen van
de struikklimop (Hedera helix 'Ar-
borescens'), vuurdoorn (Pyracant-
ha), seringen (Syringa), Rubus met
z'n roosachtige bloemen en de
mooie bloemen van Ligustrum
quihoui. Er zijn er meer, maar als
u deze aanplant heeft u volgend
jaar (en voor een deel zelfs nog dit
jaar) een geweldige vlindertuin.

PLANTEN EN VERZORGEN
Planten die in pot zijn gekweekt
(dat zijn tegenwoordig de meeste
soorten) kunt u het hele jaar door
planten. Laat de wortels bij het in-
planten even schrikken door ze
met een mes licht aan de buiten-
kantvan de kluit aan te krassen als
u ze uit hun pot haalt. Dan groeien
ze beter door. Verrijk de grond in
het plantgat met veel organisch
materiaal en druk de grond rond
de wortelkluit goed aan. Daarna
flink water geven en dat de eerste
weken na het inplanten blijven
doen. Plant even diep als de plan-
ten in hun pot stonden.

Bij vaste planten in het voorjaar
de afgestorven plantendelen wég-
snoeien. De heesters kunnen op
verschillende wijzen gesnoeid
worden, maar bijv. bij de vlinder-
stuik kunt u het beste ieder voor-
jaar de takken kort afsnoeien. Dat
geeft de rijkste bloei.

TUINTIPS VOOR AUGUSTUS
Het is nu nog (tot eind augustus)
tijd om hagen te snoeien. Wilt u za-
den verzamelen, dan zijn ze nu bij
veel planten rijp te oogsten. Augus-
tus is ook een ideale maand om een
gazon aan te leggen en wortelop-
slag bij fluweelboom, Kenia, Ru-
bus, populier e.d. weg te nemen.

Dartel Trampolines Zelhem

Dartel trampolines, al bijna zes
jaar een speciaalzaak in tram-
polines, heeft een kleurwed-
strijd gehouden.

Ruim 10.000 kleurplaten zijn ver-
spreid tijdens de Country Fair en
bij de huis aan huis bladen. Heel
veel kinderen hebben hun best ge
daan om een zo mooi mogelijke

kleurplaat in te leveren. Uit de ve-
le inzendingen is de kleurplaat
van Bente Wolsink (Zelhem) geko-
zen, zij won de hoofdprijs: een bui-
tentrampoline van 2,70 meter
doorsnee van het merk Berg. De
tweede prijs, een minitrampoline
van 1,40 doorsnede ging naar Vic-
tor uit Keyenborg. De derde prijs,
een minitrampoline van 1,00 me

ter doorsnede ging naar Ester Jan-
sen uit Zelhem. De winnaars heb-
ben allen hun prijs in ontvangst
genomen.
We feliciteren hen van harte en
hopen dat ze er veel springplezier
aan zullen beleven.
Dartel tramplines is gevestigd aan
de Broekstraat 22 in Zelhem, tel.
(0314) 39 16 87.

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,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

AUGUSTUS
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.
28 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

70-plussers in De Wehme.
29 HSV de Snoekbaars senior-

wedstrijd.

vaa GROEP VORDEN

Zondag l augustus
Aan de Christinalaan werd een
diefstal gepleegd. Uit een garage
behorend bij een woning werd een
herenfiets weggenomen.

Dinsdag 3 augustus
Aan de Galgengoorweg is het rie-
tendak en de zolder van een woon-
boerderij afgebrand. De bewoner
was bezig een wespennest met be
strijdingsmiddel te bespuiten toen
het rietendak begon te gloeien en
vervolgens in brand vloog. De
brandweer heeft met behulp van
andere korpsen het vuur geblust.
De bewoner raakte door het gebeu-
ren in shock en is in het zieken-
huis onderzocht.

Woensdag 4 augustus
Er werd in het gebied een verkeers-
controle gehouden waarbij voor
diverse overtredingen bekeurin-
gen zijn uitgeschreven. Onder an-
dere voor het niet dragen van een
gordel, niet handsfree bellen, gel-
dige APK hebben en het niet heb-
ben van een bromfietscertificaat.

De afgelopen week is er diverse
keren gecontroleerd op gepar-
keerd staande voertuigen. Diverse
voertuigen stond onjuist gepar-
keerd. Deze voertuigen werden
voorzien van een gele kaart. Deze
preventieve actie duurt nog een
week. Vanaf 14 augustus krijgt
men een bekeuring.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 15 juli

GEVONDEN:
verrekijker, Pestase.

VERLOREN:
mobiele telefoon, grijs/wit Nokia;
portemonnee, bruin; horloge, zwart/
grijs, digitaal, Casio; sleutelbos,
vier sleutels, portemonnee, zwart;
mobiele telefoon, doorzichtig,
Nokia met camerafunctie; bril,
goudkleurig, kleine glazen; zonne-
bril, goudkleurig, op sterkte, bruine
glazen l.

'Fiets de Boer op'
Zaterdag 24 juli 2004 was het de
dag 'Fiets de Boer op' in Hengelo.

Men ging met ruim 1375 fietsers
op weg naar verschillende, prima
verzorgde bedrijven. Onderweg

werd er een appeltje aangeboden
en was er ook een boerderij om-
getoverd tot pannenkoekenhuis
met diverse vermakelijkheden. De
sfeer was geweldig en het weer
was goed gezind.

't Zunnehöfken, heeft geen
Pieterpad maar een Genieterspad
Kruidentuin "'t Zunnehöfken
wordt druk bezocht, mede
dankzij haar verharde paden,
waardoor de tuin voor een ieder
toegankelijk is. Het 15-jarig be-
staan met al haar extra activi-
teiten heeft tot op heden voor
een heel grote belangstelling
gezorgd.

Het vlas spinnen door een enthou-
siaste "Vlasspinster" Erna Evers
was een groot succes. Erna wist op
een ludieke wijze de bezoekers te
amuseren met tevens een educa-
tief tintje.Van "vlas tot linnen".
Bent u nog niet in de gelegenheid
geweest om de tuin te bezoeken?

De tuin is dondermorgen 12 au-
gustus geopend van 10.30 tot 12.30
uur. De werkgroep van de tuin zal
u dan graag ontvangen en infor-
matie verstrekken over de vele
soorten planten, -bomen oude
landbouwgewassen etc. En...na-
tuurlijk kunt u een heerlijk krui-
denhapje proeven. In de tuin staan
banken waarop u even kunt uit-
rusten om te kunnen genieten van
al wat bloeit , groeit en lekker
ruikt. Tegelijkertijd is er een "Mer-
klappen" tentoonstelling in het
NPB gebouw. De kruidentuin is ge-
legen aan de Piersonstraat naast
het NPB gebouw en nabij de Rabo-
bank.



In onze Oh

de zomerzon!:
VLEES

Oh BRAADWORST
KG NU:

Oh GEHAKT H.O.H
KG NU:

KRUIDENIERSWAREN

COCA COLA
FLES 1,5 LITER NU

PERU AROMA
snelf ilter - PAK 500 gram NU

O.95

1:49

ZOWEL

DIAMANT KEUKEN
V LU Cl D AAK FLES 400 ML A1.59

2 FLES HALEN - 1 FLES BETALEN

Oh GOUDSE OUD
KG NU:

BROOD & BANKET

APPELFLAPPEN
4 STUKS NU

TWENTS VOLKOREN
OF SALLANDS
ZONNEPIT
STUK 800 GRAM NU

GALLSGALL HM O L E N H O E K
HOOGHOUDT
DUBBELE GRAANJENEVER

1 l. NU: 11:49

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGELO

^mh HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 4612 20

M Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

o)@[L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities



o

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

De DECAnitt teVORDtn

m |, "taT*

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

(,l
ISO «Ml S

TEL (0575) 51 23 06

TE L (0314) 62 50 53

TEL (0573) 45 12 86

TEL (0544) 37 13 23



SPANNEVOGEL
... wofreen/gomer
SALSA-laminaqt compleet gelegd met
ondervloer, strippen, buigplinten en hoekjes

KARPETTEN diverse soorten uit voorraad
mogen weg met een korting van

49.95 p

20%

GORDIJNEN op alle gordijnen uit
onze huiscollectie geven wij een korting van

TAPIJT uit onze huiscollectie bieden wij
aan met een grandioze korting van

, . _ 15%

15%

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

Fietstocht met de ANBO

Skatelessen voor volwassenen en kinderen Nu de zomervakantie ten einde
loopt en iedereen hopelijk weer
veilig is teruggekeerd organi-
seert Free-wheel weer een serie
kinderskatelesseiL

Veel kinderen kennen de gediplo-
meerde skateinstnicteur, Bert Drent
inmiddels. Hij gaf ook voortgaande
jaren les en was tevens de instruc-
teur bij de Kids on Wheels op 5 juni.
Hij heeft veel ervaring en mag nu
ook officiële examens afleggen
voor een officieel erkend diploma
Wheels l of Wheels 2! De lessen
zullen op vrijdagmiddag plaatsvin-
den. Materiaal kan gehuurd wor-
den. Ook volwassenen kunnen
zich nog opgeven voor lessen op de
maandag- of donderdagavond.
Voor meer info bel (0575) 55 42 28
of mail naar info@free-wheel.com

Wederom fascinerende combineraces Mariënvelde
Het is telkens weer fascinerend
om te zien hoe de combines tij-
dens de jaarlijkse combinera-
ces van Motorclub Mariënvelde
(MCM) om de hoogste eer strij-
ken. Zondag leverde de achtste
editie wederom het spektakel
op die de organisatie vooraf
had aangekondigd.

Begon men in 1996 met twintig
deelnemers. Zondag verschenen
aan de Zanddijk op de gemeente
grens met Zelhem in totaal 44
combinemachines in drie verschil-
lende klassen aan de start. Enkele
combines waren niet meer van
een originele te onderscheiden. En
om het ruim vierduizend koppige
publiek wederom niet teleur te
stellen had MCM een gevarieerd
nevenprogramma samengesteld
met ondermeer Banger-Racing de
monstraties en een ludieke 'ale
bussenrace'. Zondagmiddag was
het wedstrijdterrein al van ver te
ontwaarden. Dikke vette rookwol-
ken op honderden meters van het
wedstrijdterrein waren namelijk
te aanschouwen tussen Mariënvel-
de en Halle. Maar geen toeschou-
wers die daar om maalde. Het ver-
hoogde alleen maar de amuse
mentwaarde zo was de mening
van menige toeschouwer en deel-
nemer. En met het humoristische
commentaar van Huub Renssing
uit Doetinchem en Barry Heutinck
uit Mariënvelde vanuit een seftie
car trok het 'gestoorde' duo ook de
nodige aandacht van het publiek.
Er werd tijdens de combineraces
geracet in drie verschillende klas-
sen: de standaardklasse, de special-
klasse en de vrije klasse. In de stan-
daardklasse dienden de motoren
en de riemaandrijvingen origineel
te zijn. De motor mocht opgevoerd
zijn en wat 'goochelen' met de
poelies was ook toegestaan. Er
werd zondag telkens gestart in
groepen van twaalf combines wat

op de snel smaller wordende baan
regelmatig tot spectaculair trek-
en duwwerk leidden. Menige deel-
nemer kwam door het gedrang in
de greppel te liggen die het par-
cours scheidde van de toeschou-
wers. In de specialklasse waren de
deelnemers vrij in de keuze van
motoren, transmissies en assen.
Deze machines met brullende V-8
motoren haalden wel snelheden
van meer dan tachtig kilometer
per uur. In de vrije klasse reed
men met rondom geveerde machi-
nes. Naast Nederlandse deelne
mers kon wedstrijdleider en pr-
man Rob Domhof van MCM ook
Duitse en Luxemburgse deelne
mers inschrijven voor de races.

Ook vond er een speciale combine
race voor alleen vrouwen plaats.
Tussen de races door werd het pu-
bliek op een ludieke wijze ver-
maakt met Banger-Racing demon-
straties. Ervaren autocrossers lie
ten het publiek tijdens deze races
zien wat je met oude auto's kunt
doen. En dat is niet gering. Talloze
auto's werden volkomen in de
'prak' gereden. Ook vond zondag
de inmiddels traditionele 'alebus-
senraces' plaats. En met de heer-

sende tropische temperaturen was
dit misschien wel het meest 'ver-
frissende' onderdeel van de dag.
De deelnemers mochten met de
water gevulde giertanks, met daar-
voor een tractor met veiligheids-
beugel maar zonder cabine, elkaar
flink besproeien. Natuurlijk werd
het publiek ook niet vergeten. Hoe
wel, MCM had bij voorbaad op en-
kele plekken rondom het parcours
vernevelingslangen gehangen zo-
dat het publiek even een verkoe
ling konden opzoeken. Van het
zwembad op het evenemententer-
rein werd ook driftig gebruik ge
maakt. Ook de creativiteit van het
publiek vierde hoogtij in de strijd
tegen de felle zon. Menige toe
schouwer maakte van een lege
bierflacon waarin de plastic bier-
glazen werden gehaald een zonne
klep. Voor de kinderen was er tij-
dens de combinerace een kleine
kermis ingericht met onder meer
een gratis draaimolen, springkus-
sen en een schminkhoek. Na af-
loop van de races besloot de forma-
tie Old Ni'js bestaande uit de vroe
gere leden van Normaal, met uit-
zondering van Bennie Jolink, mu-
zikaal het spektakel met een heuse
'combinefeest'.

ANBO afd. Hengelo/Steenderen
organiseerde ook dit jaar weer
de jaarlijkse fiets-dagtocht.

Elke maand is er een fietsmiddag,
maar deze dag had Bertus Bulten
weer een dagtocht uitgezet, die er
mocht zijn.

Gestart werd er zoals gebruikelijk
bij café Wolbrink in Hengelo. Via
Baak naar Steenderen, alwaar de
leden van Toldijk en Steenderen
zich ook bij de lange stoet voegden.
Vervolgens naar Bronkhorst, alwaar
de heer en mevr. Blom klaarstonden,
om iedere deelnemer een grandioos
lunchpakket te schenken, afkom-
stig van Super de Boer Rinders uit
Hengelo, Grandioos!

Vervolgens werd er ingescheept
naar Brummen, alweer gezamen-
lijk op een fraai terras koffie werd
gedronken.
Via Leuvenheim en Spankeren
langs het Apeldoorns Kanaal naar
Dieren, waar weer werd inge
scheept en overgevaren naar Ol-
burgen.

Over de IJsseldijk naar het zwarte
schaar, waar het ook goed toeven
was. Daarna op naar Toldijk, waar
het bestuurslid Kuperij zijn ver-
jaardag vierde en gezamenlijk na
diens tractatie werd toegezongen.

De weergoden zorgden voor per-
fect weer, mede daardoor was het
een perfecte dag geworden.

Al gekeken op iArvinMf.contact.nl
voor liet allerlaatste
plaatselijke nieuws?

Honingmarkt en Milieumarkt
Komende zaterdag 14 augustus
is het een drukte van belang op
de Zutphense Houtmarkt. Niet
alleen bezige bijen vliegen af en
aan, ook de Vereniging tot
Bevordering van de B ij e n teel t
in Nederland afdeling Zutphen/
Warnsveld en omstreken houdt
weer een Honing-en Milieumarkt.

Op de Houtmarkt staan kramen
met producten en hun hobby. Be
halve honing zullen op de Hout-
markt ook tal van andere zaken,
zoals de IVN die zich bezig houdt
met de natuur.

De Kaardebol, Centrum voor Duur-
zaamheid te Zutphen is aanwezig.
Er is een kraam die allerlei materi-
alen voor de verkoop van alle soor-
ten bijenraampjes, nestkastjes en
windwokkels.

De Nederlandse honingopbrengst
is voor het merendeel afhankelijk
van de weersomstandigheden,
waardoor de imker niet gesteld is
op extreme hoogte, kou of regen.

Bij de aanvoer van de Nederlandse
honing, door imkers uit Zutphen/
Warnsveld en omgeving, wordt
streng gelet op zuiverheid, percen-
tage vruchtensuiker, verpakking
en dergelijk.

De imkers nemen de gelegenheid
waar hun hobby te promoten. De
hobby is door iedereen uit te voe-
ren en zonder meer boeiend.

Op de honingmarkt in Zutphen
wordt u er alles over verteld. Men
kan ook contact opnemen met de
heer Velberg, tel. (0575) 51 56 46,
b.g.g. (06) 14 51 88 88

Zaterdag 28 augustus 'De Bosrand/Ludgerus'

Life Music met medewerking
van de band 'Savage Revival!'
The Savages zoals ze vroeger
werden genoemd waren in die
tijd Vereld beroemd' in Rhe-
den en omgeving en speelden
vrijwel elke zaterdag ergens in
de regio.

Savage Revivall treed zo'n zes keer
per jaar op, steevast voorafgegaan
door een dagje repeteren. Zij bren-
gen uitsluitend muziek ten gehore
uit de jaren '60, onder andere The
Schadows, Cliff Richards en The
Kinks, en dat al sinds 1963. Bin-
nenkort vieren zij hun 41-jarig

jubileum, nog steeds in dezelfde
samenstelling als weleer: Dick Rex-
winkel en Theo Matser op gitaar,
Jan Jansen op drums en Kees Bon-
gers op bas. Ze zijn inmiddels tus-
sen de 55 en 60 jaar oud, en uitge
waaierd over Rheden, Doesburg,
Zevenaar en Wichmond.

Deze avond wordt aangeboden
door de exploitant van 'De Bos-
rand/Ludgerus'. Toegang onder
voorbehoud.

Zie advertentie elders in Contact.

Goedkope rijbewijskeuring
7O-plussers
De vorig jaar door de ouderen-
bonden in gang gezette rijbe-
wijskeuringen voor 70-plussers,
tegen een aantrekkelijk tarief,
heeft bij belanghebbenden nog
geenszins aan populariteit in-
geboet. Dit blijkt uit de omvang
van het aantal personen dat
zich elke maand aanmeldt voor
de verplichte medische keuring
ten behoeve van een verlenging
van de rijbevoegdheid.

De eerstvolgende keuringen voor
de vernieuwing van het rijbewijs
vinden plaats op de zaterdagen 28
augustus en 25 september 2004 in

het Woon- en Zorgcentrum ~De
Wehme", Nieuwstad 32, Vorden.
Leden van de ouderenbonden AN-
BO, PCOB en Unie KBO, in Vorden,
Warnsveld, Zutphen en om-ge
ving, kunnen voor aanmelden en
verdere informatie, dagelijks tus-
sen 10.00 en 17.00 uur, terecht bij
het secretariaat van de ANBO-afde
ling Vorden, tel. (0575) 552003.

Het keuringstarief bedraagt € 25.-
Overige belangstellenden, die lid
willen worden van één van de ou-
derenbonden, kunnen met onmid-
dellijke ingang gebruik maken de
genoemde dienstverlening.



speciaal
voor u een grote Excellente

mossel geselecteerd

TSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Mosselen
Excellent
Deze mossel heeft
een excellente kwaliteit.
Groot van formaat
en heerlijk mals
Bak 2 kilo

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
500 gram

LLER BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGEN
GOEDKOPE Conde de Albeta

Campo de Borja
Tinto

Spaanse soepele rode wijn
Fles 750 ml. 3.99

Karlien de Hont, medewerkster
PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek

Parmaham
100 gram 2*95"

Amstel Pils
Blik 50 cl.

PLUS
Aardbei bavaroise

taart
019 cm

Mona
Yomild drink
Diverse smaken
Pak 1 liter

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

PLUS
Patat frites

Zak 1 kilo-O^T

Daily Chef
Macaroni bolognese
of spaghetti
bolognese
Koelverse maaltijden
Bak 1 kilo 4^T

PLUS
Ribbekhips
Naturel of paprika
Zak 200 gram

Mectarines
Bak 1 kilo

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Wicky
Fruitdrink
Diverse smaken
Set 6 mini pakjes
a 200 ml.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERPfckwick

Icetea
Rooibos cranberry,
green citrus,
lemon of peach
Pak 1 liter

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Doe mee met OLYMPLUS en maak elke week kans op
een Philips DVD-recorder of een reis naar Athene!

Vanaf woensdag 25 augustus vindt u onze advertentie in Extra Nieuws

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7261BGRuurlo Vr^g8™™n 7242 EC Lochem Vrjjd!9 ̂ nn̂ nn
Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8-0°-18-00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-°°-2a00

www.plussupermarkt.nl

••PLU
33/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 augustus 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste!
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