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Bij de Wereldwinkel-dames' druipt het enthousiasme en het idealisme er vanaf!
Volgende maand nieuw pand aan de Kerkstraat
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Ank Wallenburg en Diny Baauw

De Wereldwinkel in Vorden ver-
huist begin volgende maand
naar een ander pand, direct
naast het VW kantoor aan de
Kerkstraat.

De dames Diny Baauw en Ank Wal-
lenburg, respectievelijk voorzitter
en winkelcoördinatrice, zijn dolblij
met deze nieuwe locatie. Momen-
teel is de Wereldwinkel nog ge-
vestigd in een ruimte naast 't Stam-
pertje van het Dorpscentrum. "We
zitten nu nog op een "C" locatie,
aan de Kerkstraat wordt het een
"A" locatie", zo zeggen de dames.
Het bestuur is van mening dat de
huidige plek te afgelegen is. " Kijk
hier voor de winkel staat een busje
op de parkeerplaats. Vanaf de weg
(Raadhuisstraat) zie je de winkel
niet eens, de mensen lopen er zo
voorbij", zo zegt Ank Wallenburg.
Toch zijn de dames niet ontevre-
den, want in de loop der jaren
heeft de Wereldwinkel een vaste
klantenkring opgebouwd. Klanten
die de winkel wel weten te vinden!
Diny Baauw: " We hebben eenjaar
geleden reeds bij Barendsen (eige-
naar van het pand aan de Kerk-
straat) geïnformeerd of we het
konden huren. Dat kon wel, maar
helaas, de huurprijs was voor ons
te hoog. Inmiddels heeft Barend-
sen de huurprijs aangepast. We
zijn er content mee. We hebben
het pand voor een periode van vijf

jaar gehuurd. De huurprijs is wel-
iswaar hoger dan hier bij het
Dorpscentrum. Daar staat tegeno-
ver dat wij ervan overtuigd zijn
dat we aan de Kerkstraat een hoge-
re omzet zullen scoren. We zien
het ook als een uitdaging", zo zegt
Diny Baauw opgetogen.
Tegelijk met de ingebruikneming
van het nieuwe onderkomen, kan
er nog een feestje gevierd worden.
Het is namelijk 15 jaar geleden dat
men zich voor het eerst op de Vor-
dense weekmarkt presenteerde.
De aanzet werd in 1987 gegeven.
Toen besloten Ben en Hilly Voort-
man vanuit hun garage koffie en
thee te verkopen. Producten die in
landen van de Derde Wereld wer-
den verbouwd en door het echt-
paar Voortman zelf werden inge-
kocht. Vervolgens werd het "langs
de deuren" weer verkocht. Ze kre-
gen daarbij hulp van Jan en Anne
van Burk. Kort daarop stonden ze
wekelijks met een kraampje op de
markt. Intussen voelden zich
steeds meer mensen tot het goede
doel aangetrokken. In verband
met de marktverkoop werden er
periodiek vergaderingen belegd
teneinde alles in goede banen te
kunnen leiden.
De mensen van "het eerste uur",
idealisten pur sang, verkochten
niet alleen food producten, maar
ook kleinschalige kunstnijverheid
en sieraden. Op de vrijdagmarkt

niet alleen verkopen, maar telkens
weer veel inpakken- en uitpakken
van de producten. Van de opbreng-
sten werd weer nieuwe voorraad
gekocht en zo ging men op die wij-
ze tot 1998 verder. Toen werd de
Wereldwinkel "professioneler" op-
gezet en werd het een Stichting. In
totaal werken er zo'n 35 vrijwilli-
gers, 34 dames en één heer. Het be-
stuur bestaat momenteel uit: Diny
Baauw, voorzitter; Alie Bink, secre-
taris; Janny Bosch penning-
meester; Alie de Vries en Ank Wal-
lenburg, winkelcoördinatoren, ter-
wijl Trudy van den Oosten de P.R.
voor haar rekening neemt. Dan is
er nog Ria van Vleuten, verant-
woordelijk voor het grootverbruik
(thee en koffie (vanzelfsprekend
Max Havelaar). "Willen de mensen
wat bestellen, ze kunnen mij me-
teen bellen hoor (tel. 553357), zo
zegt Ria van Vleuten die tijdens het
gesprek toevallig even langs kwam.

LANDELIJKE VERENIGING
Behalve het bestuur is er binnen
de Stichting een inkoopgroep, ver-
koopgroep, activiteitengroep en
een kerstpakketten groep. "De
mensen die een kerspakket (ten)
willen, kunnen rustig onze winkel
binnen lopen, ze kunnen naar ei-
gen keus een pakket samenstel-
len", zo zegt Diny Baauw. Er is in
ons land een landelijke vereniging
van Wereldwinkels, daarbij zijn 28
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organisaties aangesloten. In totaal
zijn er circa 400 Wereldwinkels.
Zo doet de winkel in Vorden veel
zaken met "Bondgenoten", één
van de 28 organisaties. De doelstel-
ling van de Wereldwinkels is om
producten uit ontwikkelingslan-
den te kopen. Deze producten hier
weer te verkopen. Met de opbreng-
sten weer in genoemde landen in
te kopen, weer verkopen etc. etc.
Ank Wallenburg: " Wij kopen pro-
ducten uit landen als bijvoorbeeld
Thailand, Zambia, Nepal, Peru, Zim-
babwe, Sri Lanka e.d. De organisaties
zoals b.v. "Bondgenoten" gaan tel-
kens naar dat soort landen toe. Ze
zetten ter plekke projecten op, Ze
zorgen ervoor dat de bewoners een
opleiding krijgen om bepaalde pro-
ducten te maken. Zo zijn er prostitu-
ee ' s van de straat gehaald en hebben
ze deze vrouwen opgeleid om b.v.
mee te helpen met het maken van
poppen. Kijk, hier heb je zo' n pop,
roodkapje, grootmoeder en de boze
wolf inéén. Deze poppen kennen ze
daar natuurlijk niet. Die worden ge
maakt aan de hand van schetsjes die
de organisaties naar die bewuste lan-
den hebben meegenomen.
Trouwens de mensen daar zijn erg
handig. Onlangs is er in India een
stam ontdekt die uit de natuur alle
maal producten kan maken. Ank
Wallenburg en Diny Baauw laten
ons een aantal van deze "kunst-
zinnige" producten zien. Artikelen
gemaakt uit serpetijn steen , beeld-
jes/ dansers gemaakt in Zimbabwe;
gerecyclede bukken gemaakt in Ma-
dagaskar (een eiland aan de Oost-
kust van Afrika). Het blik wordt ge
vonden op de vuilnisbelten en
wordt verzameld door de allerarm-
sten die het weer verkopen waarna
er allerlei dingetjes van gemaakt
worden. Voorts o.m. maskers die

handmatig in Midden Java gemaakt
zijn. De organisaties zetten zich in
genoemde landen ook in voor de
toekomst van het kind, dat ze een
school gaan bezoeken.

COÖPERATIES
En, zo vervolgt Diny Baauw, de or-
ganisaties zorgen er in die ontwik-
kelingslanden ook voor dat er coö-
peraties worden gevormd. In feite
moetje de functie van een Wereld-
winkel zo zien: Wij handelen met
respect voor mens en milieu, een
gelijke behandeling voor man en
vrouw. Wij letten erop dat in lan-
den waar de producten gekocht
worden dat daar menswaardige
omstandigheden zijn. Er wordt op
gelet dat de mensen een goede
prijs voor hun producten krijgen.
Landen die zich aanmelden dat ze
hun producten willen verkopen,
worden beoordeeld of ze wel in
aanmerking komen. Dat doen de
importeurs die tevens de contrac-
ten met die landen afsluiten.".
Ank Wallenburg en Diny Baauw
stellen eensgezind: "We beleven
veel lol aan ons werk. Voorop staat
dat je voor een goed doel bezig
bent. Het is leerzaam en de dames
van de Wereldwinkel vinden het
leuk om 'Verkoopstertje" te spelen.
Voor nieuwe vrijwilligers (We
reldwinkel Vorden kan er nog wel
een aantal gebruiken) organiseren
we introductie cursussen", zo zeg-
gen de dames. In de Wereldwinkel
treft men een grote variatie produc-
ten zoals kaarsen, kinderspeelgoed,
tassen, manden, sieraden, muziek-
instrumenten, wierook, kookboek-
jes, noem maar op. Ook worden er
ansichtkaarten verkocht, die door
invaliden zijn gemaakt en waarvan
een deel van de winst naar zieken-
huizen in India gaat!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 september, Startdienst 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 september 9.30 uur dhr. Baauw. Startzondag kerkinactie.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 september 10.00 uur ds. D. Westerneng (startzondag en beves-
tiging diaken);
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 september Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 4 september 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 5 september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
4-5 september B.WAM. Polman. Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur 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. Hartbewatóng 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 d 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, diètetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: inro@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090O8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Klachten en Inf ormatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
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 VTT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging 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 Huljwejlejung 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.
Hobbven (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) (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 invuÜen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40.7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl •

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening qebracht.

£ Zomerkilo's kwijtraken?
Laat lijnen geen lijden zijn en
kies voor gezond! Kom naar
een van de 300 klups van Be-
heer "Slank-Klup". Kijk op
www.slank-klup.nl of bel (0575)
55 21 72 M. Wolbers.

0 Cursus kleurenleer van
Johannes Itten met behulp
van verschillende schilder-
technieken. Prima cursus om
te leren schilderen! Plaats:
Nieuwstad, Vorden. Duur: 15
lessen. Start: tweede week
september. Kies maandag of
dinsdag van 19.30 tot 21.30
uur. Info: Emmy v.d. Hoff, tel.
(0575) 51 48 02.

0 Yoga - gezondheid, kracht,
bezinning. Proefles € 7,50 Vor-
den, Warnsveld, Groenlo, Ei-
bergen, Brummen. Theo de
Gans, (0573)4411 38.

• Keyboardles. Iedereen
kan het leren! Nu aanmelden
om direct in september te
starten. Robert Gerritsen
(0575) 46 49 97, Sint Jan-
straat 15 Keijenborg. www.du-
oreality.nl

0 Vakantiekilootjes eraf?
Naar Jerna Bruggink op een
draf! Ook voor aankomen en
meer energie! Gratis begelei-
ding, advies en consult (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl

• Buitenlandse talen. Erva-
ren docent - wiens moedertaal
engels is - geeft privé-lessen
Engels, Italiaans en Neder-
lands. Bijlessen aan scholieren
is ook mogelijk. Lessen zowel
aan huis van leerling als bij do-
cent. Tel. (0575) 55 66 43.

0 Ervaar de reinigende wer-
king van de AJoë Vera!
Warnsveld Jannie Nijkamp
(0575) 52 13 16 of 55 36 32.
Wie wil met ons samenwer-
ken?

0 Boedeldag op zaterdag 4
sept. a. s. aan de Schuttestraat
20 te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Vei-
ling Commissie Vorden.

0 Cursus bloemsierkunst.
Voor beginnens en gevorder-
den. In deze lessen leert u al-
le technieken om een mooie
schikking te maken in verschil-
lende stijlen en composities.
Van klassiek tot modern. Ie-
dereen kan het leren! Ge-
vorderden leren nieuwe uit-
gangspunten en composities.
Plaats: Nieuwstad Vorden.
Duur: 15 lessen. Start: tweede
week van september op de
donderdagavond. Info: Emmy
v.d. Hoff, tel. (0575) 51 48 02.

0 Taiji Wuxi Gong zie arti-
kel. 7 september. Gratis proef-
les en 14 september start cur-
sus, informatie: K. Hoek. Tel.
(026)4954331.

• Regelmatig jonge hennen
te koop, na 10-9 ook zwarte.
Ten Hagen, Winterswijk, tel.
(0543) 513 186.

• Boedeldag op zaterdag 4
sept. a.s. aan de Schuttestraat
20 te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Vei-
ling Commissie Vorden.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en
kom bij mij gezellig koffiedrin-
ken. Ik vertel u graag meer.
Ciska Berendsen, Zelhemse-
weg43, tel. (0575)463610.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

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

0 Vaak hoofdpijn, stress, of
weinig energie probeer dan
eens voetreflexzonetherapie.
Workshop voetmassage 13
sept meer info: (0575) 55 19
89.

0 Leer (beter) bridgen be-
ginnerscursus start 13 en 14
september, opfriscursus start
14 en 15 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen, gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden (0575) 52 22 75.

• Te koop "Alderbastend"
mooie kalebassen en pom-
poenen. Fam. Nijkamp,
Lochemseweg 10a, Warns-
veld.

• Ik ben moeder van 3 kinde-
ren en ben op zoek naar ie-
mand die met mij wil samen-
werken. Ben jij op zoek naar
wat extra inkomen, bel dan
met: Annette Hekkelman, De
Lange Garde 40, Warnsveld,
tel. (0575) 52 93 45.

0 Een betere conditie, meer
energie niet meer moe en een
Goed gewicht, dat kan met
Herbalife Jarenlang ervaring
om U te helpen.
Voedingsadviesbureau Suzan-
ne Bosch, tel. 52 23 26.

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

0 Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 14, Vor-
den, tel. (0575) 55 64 08.

• Witt u uw ood ijzer kwijt?
Bel F. Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06
51601516.

0 Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55
1486/5521 04 en 55 17 87.

0 Gezocht voor oude, parti-
culiere buitenplaats in de
Graafschap, 5 km van dorp:
rustig, handig en verant-
woordelijk persoon (of
echtpaar), die een deel van
het historische huis wil bewo-
nen bij afwezigheid eigenaren
en enkele onderhoudswerk-
zaamheden wil verrichten. Bij
voorkeur een ook technisch
onderlegd persoon, die regel-
matig toezicht wil houden op
elektra, cv en andere appara-
tuur. Geen volledige baan (an-
der personeel aanwezig),
maar verder werk mogelijk.
Brieven met persoonlijke ge-
gevens onder nr. R 12-1 aan
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Volop zonnebloemen en
kalebassen. Alle dagen open
van 07.00-21.00 uur. J.
Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• Wereldwinkel Vorden
verhuist Winkel Raadhuis-
straat is gesloten. Vanaf 2
september bent u welkom op
Kerkstraat 1 a!

0 Open lessen majorettes!
A.s. maandag 6 sept. in het
Dorpscentrum. 18.15-18.45
uur voor 4, 5 en 6 jarigen en
19.00-19.30 uur voor 6 jaar en
ouder.

0 Te koop: Jack Russell
pups, geb. 15-7-2004, opge-
groeid met kinderen, ing. +
ontw. Tel. (0544) 37 51 06.

0 Gevraagd: Hulp in de
huishouding. 1 ochtend per
week Vierakker tel. 573333

0 Muziekver. Concordia
start weer met blokfluitlessen.
inlicht en opgave Karolien
Huetink. Tel. 553438.

De Groenteman Vorden
verrassend vernieuwd

bestseller... mmm
Koolsalade
100 gram

LflOBU

*
vv a ̂ ^Vyyc»

super voordelig.
Roma tomaten
500 gram

kiloLEKKER SAPPIG Mandarijnen
De Groenteman Vorden

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

VLAGSCHENKERS BEDANKT

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

V^ VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www. loman-vastgoed. nl

Kijk
voor

nieuws
ook op:

•

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

Waal van de week:

Kersenvlaai

6-8 stukken € 5-95

Dinsdag = brood dag

3 bruin tijger € 4.OO

Weekendaanbiedingen:
Weekendcake

met tropische vruchtenvulling € 3.5O

Brood van de maand:
Zeebonk

boordevol zaden en pitten €

Dagmenu's
1 t/m 7 sept 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.

Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 1 september
Gebonden kerriesoep / babi pangang met nasi en groente

Donderdag 2 september
Zalmfilet met dillesaus, aardappels en groente / bavarois met slag-
room

Vrijdag 3 september
Minestrone soep / spare ribs, zigeunersaus, frieten en zomersalade

Maandag 6 september
Gesloten.

Dinsdag 7 september
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / 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



Voor altijd in ons hart.....

Welkom lieve Maud

Maud is geboren op 24 augustus 2004

Esther Wentink & Marcel Vlogtman
HoltmaeflO
7251 W Vorden

Puck

Ik wil u allen bedanken, voor de vele felicita-
ties en belangstelling ter gelegenheid van
mijn 90ste verjaardag ontvangen.

Mevr. Nijenhuis-van Zuilekom
de Wehme
Vorden, september 2004

Wat is het een voorrecht om in een plaats als Vorden
te wonen, waar de mensen belangstelling voor elkaar
hebben en met elkaar meeleven. Dat hebben wij
ondervonden door de vele gelukwensen, die wij ont-
vingen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Allemaal hartelijk bedankt.

Mieke & Jaap van den Broek

ALGEMENE KENNISGEVING

Bedroefd delen wij u mede dat, na een periode van
afnemende gezondheid op de gezegende leeftijd van
90 jaar rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa en opi

Albertus Johannes Eggink
echtgenoot van W. Eggink-Bargeman

"Na 65 jaar samen is het goed zo"

* Zelhem,
7 oktober 1913

t Vorden,
29 augustus 2004

Onze dank gaat uit naar de Thuiszorg en Woon-
zorgcentrum de Wehme waar hij liefdevol verzorgd is.

W. Eggink-Bargeman
Henk Eggink in herinnering
Gerrie Eggink-Groot Roessink
Tonnie Eggink
Hennie Eggink-Maalderink
Toos Beeftink-Eggink
Dik Beeftink
Willy Bogers-Eggink
Peter Bogers
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 29 augustus 2004
Correspondentieadres: Rietgerweg 4

7251 HD Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 2
september van 10.30 tot 10.50 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Vorden.
Daarna is om 11.00 uur de afscheidsdienst in de
genoemde kerk, waarvoor u wordt uitgenodigd.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat te Vorden.

Dag lieve Opa en Opi

De vele mooi herinneringen en bijnamen die je ons
gaf zullen we altijd bij ons houden.

Liefs,
Bert en Jeannette
Winanda en Kees

Twan en Meryn
Belinda en Peter
Delia en Pim
Gijsbert en Saskia

"De Meester is niet meer."

Na een periode van afnemende gezondheid is over-
leden op de gezegende leeftijd van 90 jaar mijn lieve
man, onze zorgzame vader en knutsel opa

Gerrrt Willem Hazekamp
Gert

* Hengelo (Ov.)
26 april 1914

Vorden:
Deventer:

Dalerveen:

Leersum:

Gouda:

t Zutphen
26 augustus 2004

Anneke Hazekamp-Aalpoel
Annelies Versteeg-Hazekamp
Eric Versteeg

Anne-Pia, Othmar
Han Hazekamp
Monika Hazekamp-Bieker

Bas, Nadie, Ruud
Jet Hazekamp
Paul Jansen

Juliët, David
Willem Hazekamp

Onze oprechte dank gaat uit naar het personeel van
de Thuiszorg Sensire en de medewerksters van het
Verpleeghuis Het Slingerbosch, Afd. Droge Nap te
Zutphen, die Gert de laatste maanden zo liefdevol
verzorgd hebben.

HetJebbink69
7251 BK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bij het overlijden van

de heer G.W. Hazekamp

willen wij memoreren dat hij tot voor kort met zijn
kennis op vele terreinen een grote inbreng heeft
gehad in onze werkgroep, ook voor ons bleef hij
altijd "de meester".

werkgroep Leefbaarheid Vorden

1 september 2000 1 september 2004

Henk Peters

Wat is geluk

Omdat het geluk een herinnering is
bestaat het geluk omdat tevens

het omgekeerde het geval is,

ik bedoel dit: omdat het geluk ons
herinnert aan het geluk achtervolgt het

ons en daarom ontvluchten wij het

en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij
het geluk zoeken omdat het zich
verbergt in onze herinnering en

omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk
moet ergens en ooit zijn omdat wij dit
ons herinneren en dit ons herinnert.

Rutger Kopland

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

De lekkerste spies voor
tutti familia"

Italianen weten wat lekker buiten eten is. Liefst aan
lange tafels en met alle kinderen, neven en nichten,
ooms en tantes. Ook iets voor uw gezinnetje? Neem

dan onze Sole Mio barbecuespiesen. Malse biefstuk met
verse knoflook, zontomaatje en ontbijtspek. Bellisima!

Vleeswarenkoopje

SnljWOrSt 100 gram €

Vleeswarenspecial
Gebraden
kalfsrollade 100 gram €
Keurslagerkoopje

4 Pepersteaks €
Special
SolO miO Spies per stuk €

Speciaal aanbevolen

Rauwkostsalade 100 gram €
Weekaanbieding

Diverse soorten
Spiesen per stuk vanaf €

Weekaanbieding

Oerhammetje 100 gram €
Weekaanbieding

Riblappen 500gram€

Weekaanbieding

Kalfs riblappen soo gram €

O?9

1.69

5:50

0?°
o.69
3 98

5';
5^ Vlogman, keurslager

Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

c
Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
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GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

X^fv>| A Financieringen
)f~~ l ' A-A Hypotheken
\~*\ II l Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies
lokaal tarief, 24 uur per dag

0900 - 8856
www.sensire.nl

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de
groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.



G e m e e n t e V

Gemeente Vonden
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
10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kun|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.

Sirenetest iedere
eerste maandag
van de maand
Op maandag 6 september om
12.00 uur worden in Nederland de
sirenes weer getest. De sirenes ge-
ven dan een luid alarm van onge-
veer 1,5 minuut. Omdat het om
een test gaat, hoeft u geen actie te
ondernemen. Sinds enige tijd test
de brandweer de sirenes weer
luid, op iedere eerste maandag
van de maand. Vroeger gebeurde
dat ook. In 1997 besloot het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
dit echter nog maar één keer per
jaar te doen: op de eerste woens-
dag in juni. De reden van de
(her)invoering van het maande-
lijks luide alarm in 2003 is dat
veel mensen niet erg bekend ble-
ken met het sirenegeluid en de
boodschap: "Als de sirene gaat, ga
direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of W
aan".

Heeft u klachten over het functio-
neren van de sirenetest (heeft u
de sirene bijvoorbeeld niet ge-
hoord), neemt u dan contact op
met de heer R. Visschers van de
gemeente, tel 55 74 74.

Nieuwe gemeentehuis
Bronckhorst in aanbouw

Op de Banninkstraat 24a in Hen-
gelo (achter garage Wassink)
wordt inmiddels hard gewerkt
aan de bouw van het nieuwe ge-
meentehuis van Bronckhorst. Het
grondwerk is nagenoeg klaar. Op
dit moment worden de riolering,
kabels en leidingen gelegd. Het is
de bedoeling dat eind september
met het neerzetten van de gebou-
wen wordt gestart om medio de
cember dit jaar klaar te zijn. Het
betreft systeembouw voor een pe-
riode van vijfjaar. Het huidige ge-
meentehuis van Hengelo Gld.
blijft ook in gebruik als gemeente-
huis. Hier komen zoals het er nu
naar uitziet onder meer het nieu-
we gemeentebestuur en de afde-
lingen sociale zaken en burgerza-
ken. Dit pand moet ook voor de
start van de nieuwe gemeente ver-
bouwd worden.

Geen interesse in ongeadresseerd drukwerk?
De ja/nee-sticker biedt uitkomst
Jaarlijks krijgt een gemiddeld
huishouden ruim 1600 stuks (40
kilo) ongeadresseerd reclamedruk-
werk in de brievenbus. Belandt bij
u het grootste deel daarvan direct
bij het oud papier, omdat u er he-
lemaal geen interesse in heeft?
Plak dan een ja/nee-sticker boven

sticker is prettig voor u en beter
voor het milieu. De sticker is af te
halen bij de balie van de afdeling
milieu of aan te vragen via
www.vorden.nl.

Huishoudelijk chemisch
afval op afroep thuis
opgehaald
Op dinsdag 14 september a.s.
haalt afvalinzamelaar Berkel Mi-
lieu uw huishoudelijk chemisch
afval op afroep aan huis op. Als u
wilt dat de chemocar bij u langs
komt om de chemobox te legen,
moet u zich telefonisch aanmel-
den bij de Afvalinformatielijn:
(0575) 54 56 46. Dit kan uiterlijk
tot donderdag 9 september a.s.
Voor de duidelijkheid vindt u
hieronder een lijst van afval dat
onder huishoudelijk (klein) che-
misch afval valt.

Uw chemisch afval kunt u ook ie-
dere tweede zaterdag van de
maand in Vorden en iedere vierde
zaterdag van de maand in Steen-
deren bij de afvalbrengpunten in-

leveren. Voor meer informatie zie
de Afvalkalender 2004 of de web-
site www.berkelmilieu.nl.

Batterijen
Spaar- en energiezuinige lampen
TL-buiten
Vloeibare gootsteenontstopper
Medicijnen
Accu's

.Benzine
Motorolie
Verf, lak en beits
Bestrijdingsmiddelen
Zout- en zwavelzuur
Terpentine, verfverdunner
en kwastenreiniger

de brievenbus. Daarmee zorgt u
ervoor dat de groei van het recla-
medrukwerk binnen de perken
blijft en dus veel papier wordt be-
spaard. Kortom de ja/nee-brieven

UlT D E R A A D
"Op 26 augustus jl. vergaderde de raad besluitvormend. De
raad stemde in met de 'Beleidsregels voor nieuwe
landgoederen in Vorden'. In de beleidsregels staat dat slechts
in zeer uitzonderlijke gevallen ('Nee tenzij ') wordt
meegewerkt aan de vestiging van een nieuw landgoed. Als een
nieuw landgoed leidt tot maatschappelijke winst, doordat het
bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone gaat vormen,
kunnen er mogelijkheden zijn. Eén van de redenen is dat de
gemeente Vorden al veel (traditionele) landgoederen kent.
Verder nam de raad voorbereidingsbesluiten ex. art. 21 WRO
voor de (ver)bouwplannen voor de percelen Larenseweg 4,
Zelledijk 9, Hackfortselaan l, Veldslagweg 3 en Sekdijk 1.
Deze zijn in strijd met het geldend bestemmingsplan, maar
wel in overeenstemming met de inmiddels geformuleerde
beleidsuitgangspunten voor de algehele herziening van het
bestemmingsplan voor het buitengebied.

Extra krediet voor verbouwing sporthal

Tot slot is stevig gediscussieerd over het extra krediet van
€ 230.000,- dat door enkele onverwachte tegenvallers nodig
was voor de verbouwing van sporthal 't Jebbink; onder andere
de dakconstructie en het warmwaternetwerk moesten geheel
vervangen worden door de slechte staat en daardoor werd het
ook noodzakelijk diverse meters (gas, water en elektriciteit) te
verplaatsen en plafonds te vervangen. De werkzaamheden
moesten op 23 augustus gereed zijn, omdat de scholen en
sportverenigingen toen weer begonnen. Het college van
burgemeester en wethouders stelde daarop het krediet
beschikbaar en informeerde de raad hier schriftelijk over,
omdat de eerst volgende raadsvergadering pas op de 26e
augustus was. De raad was van mening dat zij
hierdoor niet heeft kunnen afwegen of zij het
met de extra bijdrage eens was en voor een
voldongen feit werd gesteld. De WD-fractie
diende daarop een motie van afkeuring in
die door de PvdA- en D66-fractie werd
gesteund. De raad ging uiteindelijk wel
akkoord met de beschikbaarstelling
van het krediet door het college."

Raadsvoorzitter
EJ.C. Kamerling



Te huur twee volkstuintjes aan
Het Hoge
Er zijn 2 volkstuintjes te huur, ge-
legen op het binnenterrein aan
Het Hoge en de Berend van Hack-
fortweg, van ongeveer 65 m2 per
tuintje. De huurprijs bedraagt
€ 15,77 per jaar. De tuintjes zijn
bereikbaar via een pad naast de

woning op de Berend van Hack-
fortweg 31. Heeft u interesse, dan
kunt u zich aanmelden bij de
heer P. van Eykel, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis), doorkiesnum-
mer (0575) 55 75 12.

Alle zorgaanbieders in de regio op één site!
Raadpleeg zorgwijzer-website ook eens!
Op de website www.zorgwijzer-
achterhoek.nl vindt u alle actuele
informatie over hulpverleners en
organisaties op het gebied van
zorg en welzijn in de regio (Ach-
terhoek en Stedendriehoek), zoals

ziekenhuizen, verpleeghuizen, in-
stellingen voor gehandicapten en
huisartsen. Maar ook patiënten-
en consumentenorganisaties ge-
ven informatie over hun diensten.
Zowel publiek als professionals

gebruiken de zorgwijzer als start-
punt voor hun zoektocht naar een
dienst, cursus of adres in de
Achterhoek of Stedendriehoek.
Www.zorgwijzerachterhoek.nl,
wellicht ook voor u een aanrader.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Schuttestraat l, voor het bouwen van een dakkapel, datum ontvangst: 20

augustus 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Spiekerweg 6, voor het veranderen en vergroten van een woning, datum

ontvangst: 24 augustus 2004

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

Vergunningen
V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van theatervoorstelling 'De Fan' op 15 en

16 september van 21.30 tot 22.45 uur op perceel Oude Zutphenseweg 11 in
Vorden

• Vergunning verleend voor het houden van activiteiten (zitvoetbal,
beachvolleybal, muziek door dweilorkest) op 12 september van 12.00 tot 17.00
uur op de parkeerplaats voor de kiosk 'Steengoed' in het centrum van Vorden

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Kapelweg 6, voor het geheel slopen van een kapschuur

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
• Bergkappeweg 2, voor het bouwen van een stal annex mestopslag, vrijstelling

voor: intrekking vrijstelling overgang naar woondoeleinden en het plaatsen van
een mesttransportband

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).

Monumenten
V e r l e e n d e v e r g u n n i n g Z u t p h e n s e w e g 3 9
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingartg van
2 september t/m 13 oktober 2004 op het gemeentehuis, sector grondgebied
(koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt de vergunning (op hoofdlijnen) ex artikel
11 van de Monumentenwet 1988 voor het verbouwen en restaureren van een
molen met aangebouwd pakhuis tot molen met woning op het perceel
Zutphenseweg 39 in Vorden. Gedurende de termijn van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bij het college van
burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

VORDENSE BRANDWEER ADVISEERT: SCHOORSTEENBRAND:
BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN!
Nu de temperatuur buiten
daalt, wordt in veel huiskamers
de haard weer aangestoken.
Wat is er immers gezelliger dan
's avonds bij een knapperend
haardvuur te zitten als het bui-
ten koud is? Denk er alleen wel
aan de schoorsteen te (laten) ve-
gen, zodat een gezellig avondje
niet ruw wordt verstoord door
een schoorsteenbrand. En
mocht er onverhoopt een
schoorsteenbrand uitbreken,
dan is het handig om te weten
wat u moet doen.

Wat te doen bij een schoor-
steenbrand
Vanaf de straat is een schoorsteen-
brand meestal duidelijk te zien,
maar u merkt het ook in huis door
een loeiend lawaai in het rookka-
naal. Doof snel het vuur met zand
of soda, zodra u dit hoort. Sluit
daarna direct de schoorsteenklep
en de luchttoevoer naar de haard.
Sluit bij een open haard ook de
deurtjes en waarschuw de brand-
weer (112). Ventileer de ruimte, zo-
dra het vuur is gedoofd, in ver-
band met koolmonoxidevorming.
Blus het vuur nooit met een blus-
apparaat of water! Water zet na-
melijk uit in de vorm van stoom
en levert druk op, waardoor het
rookkanaal kan scheuren en zelfs
een kleine explosie kan ontstaan.

We zetten de belangrijkste za-
ken voor u op een rijtje:
- Vuur doven met zand of soda
- Niet blussen met water of een

(poeder)blusapparaat
- Schoorsteenklep, luchttoevoer

en evt. deurtjes sluiten
- Brandweer waarschuwen. Nooit

denken: "Ik regel dit zelf wel
eventjes"!

- Ruimte ventileren

Verklein het risico op schoor-
steenbrand
U kunt het risico op een schoor-
steenbrand verkleinen door de
schoorsteen regelmatig te laten ve-
gen door een erkend bedrijf. Hoe
vaak u dat moet doen, is afhanke-
lijk van hoe vaak de haard wordt
gebruikt. Een goede vuistregel is
om in elk geval jaarlijks de schoor-
steen te (laten) vegen. Deze kan
dan meteen worden gecontroleerd
op scheuren en lekkage.

Zelf uw schoorsteen vegen
Als u de schoorsteen zelf veegt,
kunt u niet zien wat u doet. Het is
dan belangrijk dat u op goede ap-
paratuur kunt vertrouwen. Dat is
in de eerste plaats een stalen bor-
stel, waarmee u de schoorsteen-
wand kunt afschrapen. Een spiegel
aan een (uitschuifbare) stok en een
zaklamp zijn ook onmisbaar. Als
de aangekoekte, onverbrande deel-
tjes erg vast zitten, heeft u een zo-
genaamde ramoneur nodig. Ga
hier wel voorzichtig mee om, an-
ders beschadigt u de schoorsteen-
wand! Vergeet ook niet een doek
aan de onderkant voor de open
haard te spannen. Dat bespaart u
een hoop rommel in de woonka-
mer. Veeg altijd van boven af. Al-
leen als de bovenkant niet of moei-
lijk bereikbaar is, kunt u met spe
ciale apparatuur van onderaf ve-
gen.

De meest gestelde vragen:
• hoe vaak moet de schoorsteen

geveegd worden?
• moet er ook geveegd worden bij

gaskachels of gasgestookte c.v.
ketels?

• ben ik verzekerd tegen schoor-
steenbrand?

• waarvoor dienen schoorsteen-

kappen?
• zijn er erkende schoorsteenve-

gers?

Hoe vaak schoorsteen vegen?
Het onderhoud van uw schoor-
steen is bepaald in de bijlage van
de bouwverordening. Bij gebruik
van hout, kolen of olie, wanneer u
de kachel of open haard als sfeer-
verwarming gebruikt, is een keer
per jaar vegen voldoende. Bij in-
tensief gebruik, bijvoorbeeld als
hoofd- of bij verwarming, is het ver-
standig om het kanaal twee keer
per jaar te laten vegen.

Ook vegen bij gaskachels of gas-
gestookte c.v.-ketels?
Bij apparaten die op gas gestookt
worden, zoals gaskachels, gasge-
stookte c.v. ketels en (bad)geisers
in moderne woningen, is er nor-
maal gesproken geen vervuiling
van het rookkanaal. Het is wel van
belang dat de gasgestookte appara-
ten regelmatig onderhouden en
afgesteld worden. Het is verstan-
dig om jaarlijks, bijvoorbeeld tij-
dens het onderhoud, ook even
naar het rookkanaal te laten kij-
ken. Het is immers niet ondenk-
baar dat er in het kanaal een ver-
stopping ontstaat, bijvoorbeeld
door een vogelnestje. Bij oudere
types rookkanalen of schoorste
nen is het verstandig om één keer
per jaar te laten vegen.

Ben ik verzekerd tegen schoor-
steenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen
sprake is van achterstallig onder-
houd. Bij de meeste verzekeraars
moet u na een schoorsteenbrand
via een rekening aan kunnen to-
nen dat de schoorsteen geveegd
was. Sommige verzekeraars eisen

dat het schoorsteenveegbedrijf is
aangesloten bij de Kamer van
Koophandel. Vraag eventueel in-
formatie over de polisvoor-
waarden bij uw tussenpersoon of
verzekeraar.

Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen
voor kolen, olie, gas of houtge
stookte kachels.

Coltkap of trekkap: bevordert de
trek in uw schoorsteen, is tevens
kraaienkap.
Boldraadrooster: is geen kap,
houdt alleen vogels uit de schoor-
steen.
Regenkapjes zijn verboden op af-
voeren waarop een gasapparaat
staat aangesloten.

Alleen kappen van Giveg- of CE-
keurmerk zijn toegestaan. Een kap
tegen het inregenen of om de vo-
gels uit de schoorsteen te houden
kan nooit kwaad. . Wanneer een
schoorsteen slecht "trekt' vormt
een trekkap niet altijd de oplos-
sing. Laat de schoorsteen liever
grondig nakijken op scheuren en
lekkages.

Erkende schoorsteenvegers
De "erkende" schoorsteenveger be-
staat niet. Schoorsteenveger is een
vrij beroep, iedereen, vakbek-
waam of niet, kan dit beroep uitoe-
fenen. Er zijn bedrijven die hun
diensten aan de deur aanbieden.
Vaak gebruiken zij slecht gereed-
schap en verrichten extra werk-
zaamheden waar u niet om ge
vraagd heeft, maar daar wel veel
voor moet betalen. Ga niet met de
ze bedrijven in zee. Schakel een be
drijf in dat is aangesloten bij de Al-

gemene Schoorsteenvegers Pa-
troon Bond (ASPB) in Amsterdam.
De leden van de bond hebben een
toelatingsexamen afgelegd en zijn
verplicht een aansprakelijkheids
verzekering af te sluiten.
Belangrijk: spreek vooraf een prijs
af voor het vegen, eventueel het
plaatsen van een kap, inclusief
BTW en voorrijkosten. Leg deze af-
spraak schriftelijk vast. Spreek
met de veger af dat hij alléén moet
doen wat u met hem afgesproken
hebt. Eventuele grotere reparaties
dient hij eerst met u te overleggen.
Vraag om een kwitantie met daar-
op de werkzaamheden die verricht
zijn.

Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is dodelijk gas
dat u niet kunt ruiken of proeven.
Toch zijn er een aantal zaken die
mogelijk op de aanwezigheid van
CO kunnen duiden: het beslaan
van ramen in de kamer waar
wordt gestookt of het vettig wor-
den van dubbel glas. Ook wanneer
u last krijgt van branderige ogen,
hoofdpijn of flauw dreigt te vallen,
kan er sprake zijn van koolmo-
noxide. Buiten het feit dat centrale
verwarmingsinstallaties, gaska-
chels, (bad)geisers en schoorstenen
in goede staat moeten zijn, dient u
altijd voor voldoende ventilatie in
de woning te zorgen. Bij slecht
onderhouden schoorsteenkanalen
kan de brandweer, indien er kool-
monoxide wordt gemeten, een
stookverbod opleggen.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer
informatie? Neem dan gerust con-
tact op met de brandweer, tel.
(0575)-593300.



Baron van Bronckhorst Collecte KWF Kankerbestrijding
Toch weer dialect. Wij trachten om ie-
dere week weer een dialectverhaal in
weekblad Contact te plaatsen. Wij heb-
ben "de Baron van Bronckhorst" bereid
gevonden om de tekst in het dialect te
vertalen.

Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze

gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.

Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een brief-
je of geef een tip. Het is tenslotte altijd
weer moeilijk om geschikte onderwer-
pen aan te kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.

Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
(0575) 55 W 10, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

Nie'js uut Bronckhorst 2004
Ze hef slechten zin. Hee blif ma-
or plakken. Verstopt zich ach-
ter ziene krante. Gaddarrie ze
wil opruumen en hij zit eur in
de weage. Van achter kik ze in
zien krante, wat least e daor zo
andachtig?

O dat geet wear oaver die nieje ge
meente 'Bronckhorst'.
Ria kriebelig:" Wat een onzin dat
gedoe oaver die gekke gemeente.
Vuls te groot .Wat schiet wiej daor
met op?
Het geet ons met mekaar heupe
geld kosten. En wiej, de burger be-
taald .Ons is nooit niks gevraogd.
Waorumme alles neet laoten zo 't
was? Gewoon gekkenwark. Wie
wisten wat wie hadden en neet
wat 't no wordt. Of wie dat mooi
vind?
Alles mot steeds groter en groter."
Henny nog een oog in de krante en
met 'n half oge heffe
ziene Ria in 't vizier:" Och mense
iej loopt een stuk achter,
lej bunt gewoon oer conservatief.
Dat is niks bizunders. Dat bunt de
meeste leu op 't platteland en de
vrouwleu zeker.
Ze wilt graag ruste in de keet en
gin veranderingen. Alles biej het
olde vertrouwde. Ze vraogt zik alle
rearste af 'wat schiet ik daor met
op, wat wordt ik t'r better van?
Ik denke dat wiej met de gemeen-
te Bronckhorst zo straks good veur
'n dag kunt kommen. Wie zult
met kunnen doon."
Ria is t'er glad neet mee eens. En
ze weet zich stark, want eur vrin-
dinnen en buurvrouwleu praot
net zo. Die bunt ok bange veur
steeds groter. Ne burgemeister ne
wetholder onbekend, bestuurders
op afstand. Een gemeente hoes,
km ver weg, dat millieoenen mot
kosten. Ria:"En dan de de gemeen-
te 'Bronckhorst' hoo kriegt ze 't in
't heufd? Dat is ja het kleinste stad-
jen van ons nederland.
En ze wilt ja mee tellen tussen de
groten?"
Henny kik lachend naor zierte Ria,
ze steet achter um .anders ?
No kanne eur neet umme 't mid-
del griepen of onderlangs eure
mooie bene kriebeln en aaien. Hee
hadde eur graag wat willen kie-
teln. Maor ze blif um oet de vin-
gers. Hij weet op veurhand dat ze
daor neet van hult at ze smorgens
rond daverd.
No kieteld hij met de mond.Hen-
ny:" Iej mot weten dat die naam
Bronckhorst echt ne voltreffer is.
Die Heem dat waarn knappe Ba-
ronnen. Drie breurs, echte stoere
manne broeders. Dirk Gijsbert en

Willem van Bronckhorst. Het is
slecht met hun afgelopen. Dirk en
Gijsbert wordn deur Alva ont-
hoofd in Brussel. Ze waarn lid van
het "Verbond der Edelen'. En Wil-
lem is sneuvelt een paar jaor later
in 1573. Hij wol helpen umme
Haarlem te ontzetten. Ze hebt zik
ton vergist in de Spanjaard Alva.
Dat was ne helen harden, den was
met 25 jaor al generaal in het kei-
zerlijke leger en op zien dertigste
al opperbevelhebber van Filips.
m ons Wilhelmus wordt' den ko-
ning van Hispanje heb ik altijd ge
eerd', ten onrechte geëerd en be-
zongen .
Ria nog neet van gedachte veran-
derd :"Dat was ne tied van man-
volk dat alleen maor dacht an hun
eigen macht . Vrouwleu hadden
niks in te brangen. Dat is gelukkig
no anders."
Henny knikt en is het dizze kere
met eur eens. :"Ja ja , ton hadden
de vrouwleu nog gin kapsones.
Wat dach iej at zonne prins Wil-
lem ne aai oaver een mooi vrouw-
lijk achterwark gaf, dan waarn ze
ge-eerd. D'r waarn twee soorten
kindre, bastaards en erfopvolgers.
Ja ja dat was nog is, ne manlijke
tied .."

Ria vinnig:" Ja dat zol iej wel wil-
len hè, in zonne tied leaven. Zon
leaven as Baron van Bronckhorst.
Iej bunt daor zo goed met op de
heugte, heb iej daor wat met?"
Henny grinnikt wat veur zik hen
en zeg:"Ik geleuve dat ik in een
veurig leaven Baron van Bronck-
horst bunne west.
Ik kan mien dat nog heel good
veur de geest halen.
Ton waarn wie Bronchorsters al
modern, lid van den hoogsten
adel. Vuile oorlog met de van Heec-
kerens .
Vanaf 1200 wordt wiej al ge
neumd. Er is er nog ene Bisschop
van Utrecht ewest."
Ria allert:"Ha ha, moar zonne Bi-
schop mog neet trouwen.
Dat is niks veur oew. Een heel
leaven bidden en missen leaezen."
Henny lacht eur oet. :"Iej kent de
geschiedenis neet.
Ton waarn zukke Hooge Heern ok
wat dat betreft niks verleagen. Dat
was in 1341 en de paus hef um ok
neet willen erkennen.
En ik wil ok neet terug naor dat
verleden. Het is no vuile better
veur een ieder. En dat grootschalig
en verniewend denken is prachtig
en dat geet deur. Earst maken ze
ruzie of oorlog onderling de
Bronckhorster en de Van Heecke
rends en de domme boern mosten

achter zonnen baron an. Den zat
op zien grote peard in zien harnas.
En zij liepen met hun mestgrepen
en pijl en boog.
Umme zien eer en eigen huus en
have te verdedigen.
De hele streek is ton verarmd. La-
ter grootschaliger, de Baron van
Gelre tegen Munster. En wear later
vuile oorlog Fransen tegen de
Duutsers. Daarop twee wereldoor-
logen . Ok die tied hebbe wiej ge
had. No kunne wie uns neet mear
veurstellen dat wie zo bange bunt
ewest veur de Russen.
In uns denken gaot wiej met met
unze eigen tied.
Dat doe iej net zo good. Loopt in ne
lange bokse in plaatse van in ne
mooien korten rok. Hoewel den
rok oewe mooie bene vuile better
leet zeen. En de bokse zit er no vui-
le strakker umme hen .rnoar as
man meuge wiej d'r neet an
komn.
Iej spuit met op internet, strooit
oew maeltjes rond en gaot groot-
schalig op vacantie de hele wereld
rond.
Nee ik denke dat een niej begin
nieje zaken breg.
Zonne grote plattelands gemeente
zet ons echt op de kaarte.
En laot het gerust geld kosten het
geld mot rollen.
Dan kan een ander wear wat ver-
dienen."
Ria zuunig as altied:" Maor iej
piept zo straks wel anders as de be
lasting met sprongen naor baoven
geet en ieder klein gat, wie hebt ja
maer as veerig kernen, zien eigen
zwembad en sportlocaal wil en dat
moi met mekeare ophoesten.
En zonne gemeenteraod steet dan
vul wieter van ons af.
Ik mag verwachten dat er ne flinke
vrouwe kump as nieje burgemees-
ter. Die kunt ja vuile better met
geld ummegaon as die mannen."
Henny is daor effen stille van. Jao
warachtig het is bar tegenswaor-
dig met de vrouwleu op alle moge
lijke posten. Burgemeisters rech-
ters kamerleden ministers.
As manvolk hij in feite moar te
luustern.
Efkes dreumd hij in gedachten te
rug naor die goeie olde tied, ton de
vrouwleu nog breien en sukke
stopten en graag kindre kregen.
Nog zonder kapsones en ze wisten
dat ze d'r waarn umme de man de
baas in huus te behagen.
Het leaven was mooi in het olde
Bronckhorst.
Maor dizze tied hef ok zien veurde
len.

Baron van Bronckhorst.

D66 in Vorden met de burger aan tafel
In het licht van de komende ver-
kiezingen op 17 november voor
de nieuwe gemeente Bronck-
horst richt D66 op 9 september
haar aandacht op de gemeente
Vorden.

Om rechtstreeks van de inwoners
te horen wat zij belangrijk vinden
is D66 op donderdag 9 september

a.s. in Vorden. Er worden bedrijfs-
bezoeken gebracht en gesproken
met ondernemers en middenstan-
ders.

Indien u uw hart wilt luchten, ein-
delijk eens zeggen wat u er van
vindt of een pleidooi wilt houden
voor wat nodig is in Vorden wordt
u uitgenodigd. Men kan van 19.30

tot 21.30 uur aan tafel schuiven
met D66 en haar lijsttrekker Anne
ke Hacquebard in De Herberg,
Dorpsstraat 10, Vorden.

INFORMATIE:
Anneke Hacquebard, lijsttrekker
D66; (0314) 38 26 48
Wim van der Kraan, secretaris
D66; (0313) 47 25 45

"Er is een middel tegen kanker"

Er is een middel tegen kanker, en
dat middel heet geld. Dat is het
thema van de KWF-collecteweek
2004. Met het geld dat onze collec-
tanten ieder jaar ophalen, kunnen
we meer onderzoek mogelijk ma-
ken. Onderzoek waarmee betere
en minder ingrijpende behande
lingen ontwikkeld kunnen wor-
den. Waardoor kankerpatiënten
en hun dierbaren veel leed be
spaard kan worden, en waardoor
kanker voor steeds minder men-
sen het einde betekend.

COLLECTEWEEK
6 T/M 11 SEPTEMBER
De collectant van KWF Kankerbe

strijding komt in de week van 6
t/m 11 september weer met zijn
lijst/bus bij u aan de deur. Wie de
collectant mist, kan een gift over-
maken op giro 26000.

Elke collectnant kan zich legitime
ren. KWF Kankerbestrijding is te
herkennen aan het rood-wit-blau-
welogo met de krab en aan het
Keurmerk van het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving.

Wie vragen heeft over kanker en
kankerbestrijding, kan bellen met
de KWF Hulp- en informatielijn
van het (gratis): 0800 - 022 66 22
(ma. - vr. 10.00-12.30/13.30-16.00
uur), of surfen naar www.kwfkan-
kerbestrijding.nl

Dansen en muziek, vind jij dat
leuk?! Kom dan maandagavond
6 september a.s. naar het dorps-
centrum.

Daar hebben wij, majorettes van
Sursum Corda een OPEN LES. Kom
gewoon eens kijken, want wij zijn
niet alleen die meisjes (jongens)
die voor de muziek lopen tijdens
een optocht, NEE, véél meer: wij

doen shows op wedstrijden, festi-
vals en concerten, shows die be
staan uit veel pasjes (deels (jazz)
ballet) en twirlen met onze baton
(stok). Wij willen binnenkort be
ginnen met een nieuwe groep
dus
kom maandagavond 6 september
naar het Dorpscentrum (voor de
tijd, zie advertentie onder de
Kleintjes!).

40 plus weekend
De Graafschaprijders
De VAMC "De Graafschaprij-
ders" organiseert het komend
weekend traditiegetrouw het
internationale 40 plus week-
end. Daaraan wordt deelgeno-
men door motorrijders(sters)
van 40 jaar en ouder. De eerste
deelnemers worden vrijdag 3
september vanaf 14.00 uur ver-
wacht bij "'t Wapen van Medler"
waarna op de accommodatie
van de touwtrekvereniging Vor-
den kan worden gekampeerd.
Het merendeel van de deelne-
mers komt zaterdagmorgen 4
september naar Vorden.

Voor zaterdagmiddag heeft de or-
ganisatie een toertocht uitgezet
met een lengte van circa 130 kilo-
meter. De pauze van deze tocht is
bij "Ut Olde Ambacht" in Wehl,
waar tevens tijd is ingeruimd om
het Ambachtenmuseum te bekij-
ken. De zaterdagavond begint met
een diner in "'t Wapen van Med-
ler", gevolgd door een gezellig sa-
menzijn waarbij gelegenheid is
om een dansje te maken. Zondag-
morgen 5 september allereerst een
gezamenlijk ontbijtbuffet, waarna
tot slot nog een partijtje kloot-
schieten op het programma staat.

Meer Bewegen voor Ouderen
In september gaat ook meer be-
wegen voor ouderen weer van
start. Eén van de onderdelen is
"meer bewegen in water"en dat
is zwemmen, en voor wie de
zwemkunst niet machtig is, be-
wegen in water met een tempe-
ratuur van 34 graden.

Deze activiteit vindt plaats in het
zwembad van fysiotherapie Jansen
v.d. Berg onder deskundige lei-
ding. Er worden verschillende oe

feningen gedaan en alles gebeurt
in een gezellige sfeer.Bewegen in
warm water is een uitstekende
manier om de spieren los te ma-
ken en omdat het in een groep ge
beurt is het tevens een sociale acti-
viteit.

Op woensdagmiddag zijn er nog
enkele plaatsen vrij. Aanmelding
en informatie over tijdstip en kos-
ten: Stichting Welzijn Ouderen,
Nieuwstad 32, tel. 553405

Voetreflexzonetherapie
Voetreflexzonetherapie is een
goede en prettige manier m li-
chaam en geest weer in balans
te brengen.

Het werkt ontspannend, voert af-
valstoffen af en stimuleert de
bloedsomloop. Misschien heeft
men wel eens over Voetreflexzone
therapie gehoord maar het zelf
nooit ervaren? Wil men eens een
behandeling ondergaan bel dan
eens voor een afspraak. De maand
september is er ter kennismaking

korting op de eerste behandeling.

WORKSHOP VOETMASSAGE
Maandagavond 13 september is er
weer een workshop voetmassage,
in buurthuis de Spil te Warnsveld.
Op deze workshop leert men door
middel van eenvoudige technie
ken een ontspannende voetmassa-
ge te geven, en men ontvangt een
massage.
Wil men meer informatie bel dan
naar: Praktijk Balans, tel. (0575) 55
19 89 (zie contactjes).

Al gekeken op iMnnriAf.contact.nl voor liet allerlaatste plaatselijke nieuws?
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HR-ketels!

Is uw cv-ketel 12 jaar of

ouder? Dan kunt u een

van de 100 gratis Ncfit

HR-ketels winnen.

Niet zomaar HR-ketels, maar 100

'Beste koop' Nefit Ecomüne Excellent

HR combi-ketels. Met AquaPower

voor méér en sneller warm water.

En met de absolute zekerheid van

Nefit, het meest voorkomende merk

bij eigenhuisbezitters.

Alles wat u hoeft te doen, is een

slagzin origineel afmaken. Vraag ons

naar de actiefolder.

Voor een goed advies én kans op een GRATIS Nefit HR-ketel:

Installatiebedrijf c.v
GAS

WATER
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14 - Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • info@installatiebedrijf-arendsen.nl

U' i j </ il r i s c r c n NEFIT| ''

Roomboter-
cake

3?5
Appel-kaneel

vlaai

K10
090

groot %^H

Kampioentjes
3 voor

1Soo

Maak kans op een gratis fetabrood, vraag naar de kraskaart!
De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)57 1528VAN ASSELT

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

E
EEKMARK3L

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

498Rundergehakt
Met zout en kruiden
500 gram 2,60
kilo

Schouderkarbonade

500 gram

490

1?5

Groninger verse worst
per stuk 1,75
3 stuks

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Geldig van dinsdag 31 augustus t/m maandag 6 september

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING
M/R

.ENSINK
Reparatie BOUW

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP *
:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE)

* TUINONDERHOUD *
(SIER)RESTRATING *

* VIJVERS *
'»

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575) 44 17 15

*e zijn tt

Nieuwe Haring
FIEX4U
P A R T N E R I N ( N E T ) W E R K

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Wij zijn weer terug van Vakantie...
U ook... ???

elke DINSDAG van 9-3O tot 173O uur.

op het kerkplein in VORDEN.

Vishandel

Af &F van de Groep
Spakenburg

tel. 033-298 7248 - O6 221 58 9O3

Voor ons contactcenter gevestigd in
Almen zijn wij op zoek naar:

1ITELEMARKETEERS

Je verkoopt telefonisch diensten aan particulieren.
Hiervoor zoeken wij enthousiaste kandidaten
met doorzettingsvermogen, die de telefoon zien
als een uitdagend instrument om het uiteindelijke
doel te bereiken.
Eisen: Commerciële instelling/verkoopervaring,
mbo werk- en denkniveau, flexibel inzetbaar,
lef en minimaal 16 uur per week beschikbaar.

2) TEAMLEIDER CONTACTCENTER

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor
het dagelijkse proces in het algemeen en voor
je team in het bijzonder. Je wordt beoordeeld
op de behaalde resultaten van de toegewezen
projecten. Je stuurt de agents aan, coacht en
motiveert hen. Je geeft projecttrainingen.
Tevens ben je het aanspreekpunt en de vraagbaak.
Eisen: Leidinggevende capaciteiten, commercieel,
mbo+ werk- en denkniveau, flexibel, enthousiast,
gemotiveerd en ervaring in de callcenter branche.

Uren: De werktijden zijn op maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 21.30 uuren zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur. Binnen deze werktijden word je
flexibel ingedeeld.

Een taakstellende en uitdagende functie bij een
organisatie die de werksfeer niet uit het oog
verliest.

FLEX4U A L M E N Uw reactii ne Oldenhave
Postbus 107-7200 AC Zutphen / Scheggertdijk 22-7218 NB Almen



Nieuw in Vorden:

'Moos en >Io Kinderldeding en Kadootjes'
Cursus Tibromyalgie, hoe verder '

Met ingang van woensdag l
september is Vorden een 'Kin-
derkleding- en Kadootjeszaak'
rijker. Die datum opent Aleike
Abbink in een gedeelte van het
pand van de voormalige ban-
ketbakker Bosveld, aan de Bur-
gemeester Galleestraat, haar
winkel met de naam 'Moos en
Xo'.

Aleike Abbink: 'Met kan hier te
recht voor veel verschillende stij-
len. 'Moos en Mo' is eigenlijk een
lekker 'snuffelwinkeltje', waar je
'Outlet' en nieuwe collecties kunt

vinden in de maten 92-176. Outlet
is kleding die ik aan het eind van
het betreffende seizoen inkoop,
dus nieuw en in de verkoop vele
euro's goedkoper dan dat de kle-
ding kost op party's of in de winkel
in het seizoen. Bij mij zijn onder
meer de volgende merken te vin-
den: Sam & Co, Hocus Pocus, Torn
Du, Top Five, Carbone, Jolo e.d. Let
wel 'Outlet' betekent niet alleen
maar 'habbekrats-prijzen', er zijn
ook altijd veel koopjes bij', zo zegt
de kersverse onderneemster.
'Naast de 'Outlet' is er ook veel
kleing van dit seizoen. Deze han-

gen dus deze winter bij party's in
het rek of in de winkel. Het hoofd-
merk is Top Five, hier in de omge-
ving niet bekend en daardoor dus
vernieuwend. Naast de kleding ver-
kopen wij ook kadootjes. Kleine
leuke hebbedingetjes voor weinig
geld, zeer geschikt voor bijvoor-
beeld partijtjes. Om er een paar te
noemen: schatkistjes, weekplan-
ners, deurbordjes, kleertjes voor
baby- poppen, etc. etc. Zeer de
moeite waard om eens binnen te
lopen en rond te snuffelen', zo zegt
Aleike Abbink (zie volgende week
openingsadvertentie in Contact).

Van l september tot l oktober a.s.

Séphina Exposeert
bij Polman Interieur Vorden

Deze expositie wordt op woens-
dagavond geopend gelijktijdig
met de voorverkoop van luxe
design meubelen van Polman
Interieur te Vorden.

Séphina heeft jarenlange ervaring
op het gebied van de schilder-

kunst. Zij is een kunstenaar die
haar enthousiasme voor de wereld
om haar heen tastbaar weet te ma-
ken in haar werk.

Zelfs Hare Majesteit Koningin Be-
atrix heeft werk van Séphina in
haar bezit.

Haar werken stonden centraal in
vele galerieën in binnen- en bui-
tenland en bedrijven op speciale
toplocaties.

Tijdens de eerste week van deze
expositie krijgt men 10% korting
bij aankoop van een kunstwerk.

Sensire organiseert te Zutphen
de cursus Tibromyalgie, hoe
verder ' voor patiïnten met fi-
bromyalgie, waarbij de diagno-
se door een arts is bevestigd.

De cursus is tevens bedoeld voor
partners of een andere direct be-
trokkene omdat fibromyalgie ook
gevolgen heeft voor de naaste om-
geving van de patiënt. Vooraf-
gaand aan de cursus vindt er
een informatiebijeenkomst plaats
waar u kennis kunt maken met de
docent. Verder krijgt u informatie
over doel en opzet van de cursus.

WAT IS FIBROMYALGIE?
Fibromyalgie is een chronisch
pijnsyndroom. Chronische pijn is
ernstig en ingrijpend in het dage
lijkse leven. Veel fibromyalgiepati-
ënten hebben last van angst en on-
zekerheid. Soms is er een lange
weg gegaan, voordat de diagnose
fibromyalgie werd vastgesteld.
Veel patiënten zijn daardoor gaan
twijfelen aan zichzelf en denken

dat ze zeuren. Door deze proble-
men voelt men zich soms alleen
staan. Door kennis over uw li-
chaam en ziekte te verzamelen,
krijgt u meer inzicht in uw situa-
tie. Door de pijn leert u uw gren-
zen kennen en uw levensstijl aan
te passen. Centraal in deze cursus
staat het leren omgaan met veran-
deringen die door fibromyalgie
zijn ontstaan. De cursus bestaat
uit negen wekelijkse bijeenkom-
sten. Drie maanden na afloop
volgt een terugkom-bij eenkomst.
Op donderdagavond 30 september
2004 is er een informatiebijeen-
komst in het Thuiszorgcentrum
van Sensire, Ooyerhoekseweg 6,
Zutphen. Bij voldoende belangstel-
ling zijn de data voor de cursus de
donderdagavonden 7, 13 (woens-
dagavond), 28 oktober, 4,11,18,25
november, 2, 9 december 2004 en
een terugkombij eenkomst op don-
derdag 10 maart 2005. Aanmelden
en/of inlichtingen voor zowel de
informatiebijeenkomst als de cur-
sus, via telefoon (0900) 88 56.

Cursus Taiji Wuxi Gong
Bent u op zoek naar meer ba-
lans in uw leven of in uzelf dan
kan men overwegen om Taiji-
WuxiGong te beoefenen.

TaijiWuxiGong is voor ieder mens
geschikt omdat de oefeningen een-
voudig zijn en voor eenieder te
doen binnen zijn of haar eigen
ontwikkeling. Het effect van de oe-
feningen in een gevoel van vrijer
worden van lichaam en geest, een
gevoel van opluchting en vreugde.

TaijiWuxiGong is afkomstig uit
China. Het is een oefenmethode
die zijn oorsprong vindt in de tra-
ditionele taiji en qigong. Ze werd
ontwikkeld door dr. Shen Hong-
xun die in China medicijnen en
traditionele chinese geneeskunde
studeerde.

De oefeningen zijn erop gericht
om het energiesysteem in ons li-
chaam te aktiveren en in balans te
brengen. Elke oefening is een een-
voudige beweging die zijn optima-
le vorm krijgt door het juiste sa-
men gaan van ademhaling, ont-
spanning en gedachtenconcentra-
tie.

Een belangrijk onderdeel van de
TaijiWuxiGong is de spontane be-
weging. Deze beweging helpt om
de energie snel en efficiënt door
het hele lichaam te laten stromen.
Reeds in het oude China was be-

kend dat zich in de onderbuik een
energiecentrum bevindt, de danti-
an. Van hieruit wordt het energie
systeem van ons lichaam bestuurd.
Om de spontane beweging op te
wekken wordt met behulp van de
aardekracht de dantian geacti-
veerd. Door deze beweging kun-
nen ophopingen van negatieve
energie, die zich in het lichaam be-
vinden, naar buiten worden ge-
bracht wat spanning en pijn weg
neemt.

De oefeningen werken op uiterst
fijnzinnige bewegingen in het li-
chaam. Ze kunnen ter behande-
ling van veel voorkomende aan-
doeningen aangewend worden.
Zoals: migraine, whiplash, rug-
pijn, maagklachten, muisarm,
kouden handen en voeten en ver-
moeidheid. Al deze klachten wer-
ken niet alleen verstorend op het
totale welzijn van het lichaam en
de geest, maar ook verstoren zij
vaak het dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Kat-
inka Hoek. Zij volgde zeven jaar
lessen aan het Buiqi Instituut on-
der leiding van dr. Shen Honxun
en is gediplomeerd Buqi-healer.

Deelname aan de cursus is op elk
moment mogelijk. Wil men meer
informatie over deze cursus? Tel.
(026) 495 43 31 (zie contactje elders
in Contact.

De blaas de baas!
Sensire organiseert de cursus
'De blaas de baas', een cursus
voor vrouwen die hun plas of
ontlasting niet op kunnen hou-
den.

Urineverlies is een probleem voor
veel mensen. In Nederland leven
meer dan vijfhonderdduizend
vrouwen die last hebben van onge-
wild urineverlies. Hun probleem
kan zijn ontstaan door een ziekte,
ouderdom, bevalling of een onge-
val. Het komt voor in alle leeftijds-
groepen. De meeste vrouwen die
last hebben van incontinentie vin-
den het moeilijk om hierover te
praten en aarzelen hulp te zoeken.

Ze hebben het idee dat ze de enige
zijn met dit ongemak en schamen
zich ervoor. Sommige vrouwen
isoleren zich voor een (groot) deel
van het dagelijkse leven. Sommi-
gen komen niet meer op straat,
gaan niet meer op visite en ga zo
maar door. Dat is jammer, want
vaak is incontinentie te verminde-
ren of zelfs te stoppen.

De training bestaat uit acht bijeen-
komsten van elk twee uur plus een
terugbij eenkomst en staat onder
leidingvan een fysiotherapeute. Er
wordt voorlichting gegeven over
de verschillende vormen en oorza-
ken van incontinentie.

Er is voldoende tijd voor het aanle
ren van ademhalingsoefeningen en
ontspanningsoefeningen, waardoor
de bekkenbodem spieren worden
verstevigd en de lichaamshouding
kan worden verbeterd. De resulta-
ten van eerdere trainingen zijn veel-
belovend. Bij ongeveer 70% van de
cursisten is het onvrijwillig urine
verlies verminderd of gestopt. De
cursus wordt gehouden in Multi
Functioneel Centrum de Mene,
Markolle l, Zutphen.

Data voor de cursus woensdagen
22, 29 september, 6, 13, 27 okto-
ber, 10 november, 8 december
2004 en een terugkombij een-
komst op woensdag 6 april 2005.
Belangstellenden kunnen zich op-
geven via telefoon (0900) 88 56.



HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

FUINKNAL
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m2 incl. BTW

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,50/m2 incl. BTW

Verf nodig?

Officieel dealer
van:

Histor

Flexa

Rambo

D'IMAGO

Wyzonol

Cetabever

Sigma

Sikkens

Herfst & Helder

Gemengd in de
uw keus met

van de vakspe

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
Bedrijventerrein Winkelskamp
7255 PS Hengelo
Tel.:0575-464000

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak
Behang, verf, gordijnstof, tapijt, vloervinyl, marmoleum, laminaat,

parket, binnenzon wering, schilderwerken, behang- en stoffen service

DINSDAG T/M ZATERDAG

Nieuwe oogst

Handappels Alkmene

2 kilo ........................................................... € l • / 3

Hollandse

Bloemkool

Tros tomaten
kilo .........................................................

0.89
0.89

Bleekselderij ft OQ
per struik € W • O ̂

Gesneden

Bieten
500 gram 0.98

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 10 54

Klein
Westland

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van deze week
is deze keer onze heerlijke

EI-TOMAAT SALADE
250 gram van € 1.99 NU voor

c1.50
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

"UMBURGIA"
Vlaaierie Limburgia Zutphen

Beukerstraat 83
Tel. 0575 - 54 52 50

www.limburgia-zutphen.nl

v4ktieweken bij Vlaaierie Limburgia/

Van 30 augustus t/m 11 september
De Passoa Passion vlaai voor € 11,95

Tevens in de maandfseptember op alle
bestellingen via de internet-site 5% korting.

'Limburgia' niet de enige, wel de échte

FAMILIE
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j
\v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

actie
Vorden • Food for all
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Probeer de gehele maand
SEPTEMBER een NIEUW soort
friet, die bijzonder geschikt is voor

afhalen, blijft erg lang warm en krokant!

va* 2 totacfo

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.00 - 20.00 uur
12.00 - 20.00 uur
11.30-20.30 uur
11.30-20.30 uur
11.30-20.30 uur
11.30-20.30 uur
12.00 - 20.30 uur

de
extna, doe* en ee*

Nu ook dinsdag open



Themamiddag

Info 50-plus september 2004
Op 7 oktober organiseren SWOV
en ouderenbonden een thema-
middag in het Stampertje met als
onderwerp"Ziek zijn en thuis ster-
ven,kan dat?" Een onderwerp
waarover veel mensen wel eens na-
denken. Toch is niet algemeen be-
kend hoe veel er mogelijk is op dit
gebied. In deze bijeenkomst zal
met behulp van een film een en
ander worden verteld over de zgn.
palliatieve zorg, dat is de zorg aan
het levenseinde, waarbij men pro-
beert de zieke zo te verzorgen dat
hij/zij geen pijn heeft. Er zijn tal
van instellingen, die de familie,
die de zorg op zich heeft genomen,
kunnen bijstaan.Soms zijn dat
professionele organisaties, maar
ook zijn er instellingen die met
(geschoolde) vrijwilligers werken.
Een groot aantal van deze organi-
saties is aanwezig op de thema-
middag. Zij vertellen heel kort wat
zij doen en geven de aanwezigen
de gelegenheid vragen te stellen
en informatiemateriaal mee te ne-
men. Een zinvolle middag voor ie
dereen, ook degenen die nog niet
tot doelgroep behoren zijn daar-
om van harte welkom. Voor nade-
re informatie: tel 553405

Wat gaat u doen in het nieuwe
seizoen?

Het is weer september en dat is de
maand om te gaan nadenken aan
welke activiteiten u in de komen-
de periode wilt gaan deelnemen.
Ook in de wintermaanden is het
belangrijk om regelmatig de deur
uit te gaan en dan is een activiteit
in groepsverband een heel goed
middel. Welke mogelijkheden zijn
er bij Welzijn Ouderen?
Een hobby beoefenen waarvoor u
thuis geen gereedschap heeft of
geen ruimte.Zoals electrisch fi-
guurzagen of houtbewerking. De
hobbyruimte in de kelder van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
is geopend op maandag-woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur. Er is allerlei gereed-
schap aanwezig en er is leiding om
u zo nodig te ondersteunen. De
deelnamekosten bedragen € 1,50
per keer (incl. een kopje koffie).
Materiaalkosten zijn voor eigen re
kening. Heeft u thuis weinig ruim-

te of beschikt u niet over het juiste
gereedschap? Of vindt u het gezel-
lig om samen met anderen aan het
werk te zijn? Kom eens kijken.
Wilt u eerst nog meer informatie,
dan kunt u bellen met Welzijn Ou-
deren Vorden, tel. 553405

Meer bewegen voor ouderen.
In beweging blijven, keer op keer
wordt het ons voorgehouden in al-
lerlei artikelen die gaan over ge
zondheid en over ouder worden.
Bewegen is een middel om het ge
wicht op peil te houden, maar
voor ouderen gaat het er vooral
om de spieren en gewrichten te
blijven trainen. Ook voor degenen
die niet zo goed meer lopen. Bij
meer bewegen voor ouderen wor-
den de oefeningen aangepast aan
wat u kunt en de deskundige lei-
ding houdt rekening met de pro-
blemen die u misschien heeft. Het
bewegen in een groep heeft nog
een aantal extra voordelen: de
deelnemers stimuleren elkaar; als
je deel uitmaakt van een groep,
dan ga je erheen ook al heb je mis-
schien niet zo'n zin. De deelne
mers hebben ook heel veel plezier,
het sociaal contact dat men op die
manier heeft is ook van groot be
lang zeker voor mensen die alleen
wonen. Heeft u belangstelling, ga
dan eens kijken op maandag van
10.30-11.30 uur en op dinsdag van
tussen 9.00 en 11.00 uur in de
Sporthal in Vorden of op woens-
dagmorgen om 9.30 uur in het
Dorpscentrum.
Er zijn verschillende groepen, voor
gymnastiek, sport en spel en volks-
dansen, zowel in Vorden als in
Wichmond (Witmundi) of Vierak-
ker(Ludgerusgebouw). Wilt u alle
mogelijkheden op een rijtje heb-
ben, dan kunt u terecht bij de
SWOV voor een folder waarin u
kunt vinden waar en wanneer u
voor welke activiteit terecht kunt.
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom.

Meer bewegen in water
Zwemmen en oefeningen doen in
water met een temperatuur van
32 graden. Er wordt gewerkt in
kleine groepen onder deskundige
leiding Er zijn in totaal drie groe
pen. Opgave kan uitsluitend via de

SWOV en voor de zwemgroepen
geldt dat er maar voor een be
perkt aantal mensen ruimte is.
Voor opgave en informatie: SWOV
tel 553405. Zie voor meer informa-
tie en foto elders in dit blad.

Ouderen ontmoeten elkaar
Wilt u er wel eens even uit en ge
zellig samen met een anderen een
kopje koffie drinken of een spelle
tje doen?
Op woensdagmorgen van 9.30 tot
12.00 uur komt een groep ouderen
bij elkaar om gezellig koffie te
drinken en een praatje te maken.
Soms wordt er ook rummikub ge
daan of gesjoeld. Ook kan er gebil-
jart worden of koersbal gespeeld.
Wat er gedaan wordt bepalen de
deelnemers samen. Zo nodig kan
vervoer geregeld worden
Op maandag- en woensdagmiddag
wordt er vanaf 14.00 uur bingo ge
speeld en gekaart. Aan al deze acti-
viteiten zijn geen kosten verbon-
den.Koffie en vervoer komen wel
voor eigen rekening.
Gaat u vrijblijvend eens een kijkje
nemen. Nieuwe deelnemers zijn
altijd welkom en de groepen staan
open voor nieuwe ideeën

Huisbezoek
Begin september ontvangen alle
75-jarigen een uitnodiging om
mee te doen aan het huisbezoek.
Als u zich door middel van de ant-
woordkaart of een telefoontje
naar de SWOV hebt aangemeld,
neemt de seniorenvoorlichter con-
tact met u op voor een afspraak.
Het bezoek dient om u te informe
ren over alle regelingen en voor-
zieningen, ook als u daar nu nog
geen gebruik van wilt maken. De
seniorenvoorlichter stelt ook een
aantal vragen bijv. over uw woon-
wensen. De antwoorden op deze
vragen kunnen helpen bij het be
palen van het beleid. Omdat er
steeds van alles verandert is het
goed om op de hoogte te zijn van
die wijzingen en in ieder geval de
weg te weten als u er aan toe bent
om gebruik te maken van de voor-
zieningen die er voor ouderen
zijn. Wilt u meer informatie over
al deze activiteiten, dan kunt u
contact opnemen met de SWOV,
tel 553405

'Olympische Spelen'
in de feesttent in Wichmond!
Alsof het nog niet genoeg, de af-
gelopen dagen. Ook vrijdag-
middag plensde de regen met
bakken neer op het feestterrein
in Wichmond, waar de traditio-
nele volksspelen zouden plaats
vinden.

Het Oranjecomité liet zich niet
door Pluvius uit het veld slaan en
zorgde ervoor dat de spelen in de
feesttent gehouden konden wor-
den. Alle kinderspelen hadden als
thema de Olympische Spelen. Dat
betekende voor de kleintjes onder
meer Olympische ringen en kogel-
stoten. Voor de groepen 3 en 4 een
podium bouwen, olympisch vuur
overbrengen en kogelslingeren.
Groep 5 en 6 mochten basketbal-
len, kleiduiven schieten en olym-
pische ringen werpen. De groepen
7 en 8 bekampten elkaar bij het
hoogspringen, horden lopen, dis-
cuswerpen en een mini speerwerp-
spel. Een genot om naar te kijken
met hoeveel enthousiasme de kin-
deren voor goud, zilver of brons
streden. Vrijdagmorgen kwamen
de kinderen ook al in de sporthal
in actie toen daar een sponsorloop
werd gehouden voor hun adoptie
kinderen. Terwijl in Athene de
Olympische vlam werd gedoofd,
duurde de Olympische gedachte
in Vierakker/Wichmond nog tot

en met maandagmorgen toen op
school de medailles werden uitge-
reikt.

DE UITSLAGEN
BIJ DE KINDERSPELEN:
Groep l en 2: l Thijs Eggink en Pe-
pijn Klein Lebbink, 2 Anne Sarink, 3
Bart Mentink. Groep 3 en 4: l Daan
Snijders, 2 Stan Rietman, 3 Fran-
sien Ellenkamp. Groep 5 en 6: l
Kim Engel en Stephanie Besselink,
2 Linda Weenk, 3 Bas en Lieke ten
Have. Groep 7 en 8: l Daan Loman,
2 Bart van Dijk, 3 Silvia Meulen-
beek. Schoolverlaters: l Iris Jansen,
2 Peter Hiddink, 3 Emiel Pardijs.

VOLKSSPELEN:
Ringsteken op een fiets (die achter-
uit trapt): l Marina Steenblik, 2
Heimoed Meegers, 3 Marja Meu-
lenbeek. Kegelen (heren): l Bjorn
Derksen, 2 Henk Jan Rietman, 3
Harry van Ginkel. Dames: l Marina
Steenblik, 2 Alie Groot Tjooitink, 3
Annie Olthof. Frisbee gooien: l
Hank Rietman, 2 Eelco Pierik, 3
Gij s Rozendaal. Schieten vrije
baan: l Hans den Bakker, 2 Bennie
Bouwmeester, 3 Remco Heijink.
Orienteringsrit (eerder in de week
gehouden): l Ilse Hartemink 23
strafpunten, 2 Ronny Stokkink 31
strafpunten, 3 Lucia Stokkink 33
strafpunten.

P.V. Vorden
Wedvlucht (Natour) vanaf Nijvel
over een afstand van circa 220 kilo-
meter. Uitslagen: M.M. Tiemessen
l, 9,15,16,17,18; J. Meyer 2, 5,10;
Comb. A en A Winkels 3, 19; C.
Bruinsma 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 20;
H. A Eykelkamp 13.

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.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

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

SEPTEMBER
l HVG Linde mevr. Laman-Trip.
l Handwerkmiddag Welfare de

Wehme.
1 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
2 Bejaardenkring Dorpscentrum.
2 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
5 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
6 Bloemschikcursus N.B.V.P. vrou-

wen van Nu.

8 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

8 HVG Vorden dorp ontspan-
ningsmiddag.

9 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

11 Open Monumentendag.
12 Koopzondag in Vorden.
14 St. Vriendenkring Klein Axen,

Rogier Rundquist.
15 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
15 Najaarscontactmiddag Welfare

de Wehme.
15 HVG dorp Vorden 'Boeren over

de grens'
15 N.B.V.P.vrouwen de Herberg.
16 N.B.v.P.vrouwen Agrarische Ka-

dermorgen.
16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
18 HSV de Snoekbaars, afsluiting

seizoen.
21 N.B.v.P.vrouwen fietstocht.
22 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
23 PCOB Vorden mevr. T. van
. Nooit.

28 N JJ.v.P.vrouwen creatieve club.
29 N.B.v.P.vrouwen modeshow in

Dorpscentrum.
29 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare, Rode Kruis.
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

De besturen van de Vordense
bridgeclubs "Bridgen Zonder
Roken" en "Bridgeclub Vorden"
hebben de afgelopen zomerpe-
riode intensief overleg met el-
kaar gepleegd en doen hun le-
den het voorstel om op te gaan
in één bridgeclub. De ledenver-
gaderingen waarin een en an-
der moet worden besloten vin-
den plaats bij de start van het
nieuwe seizoen op resp. 13 en 15
september.

Beide clubs werken al enige tijd sa-
men, o.a. door het gezamenlijke
gebruik van een bridgeklok en bij
de aanschaf van materialen. De be-
sturen willen de service aan hun
leden verder vergroten. Daarbij
willen zij de moderne ontwikke-
lingen op het gebied van scorebe-
rekeningen volgen.
De aanschaf door de clubs van
computerapparatuur met bijbeho-
rende software om snel de resulta-
ten van een wedstrijd uit te kun-
nen rekenen vormt daarbij een
cruciaal punt.

Daarmee is het mogelijk om de
uitslag binnen enkele minuten na
afloop van een wedstrijd beschik-
baar te hebben. Voor de individu-
ele clubs vormt deze aanschaf een
flinke kostenpost, terwijl bij geza-
menlijke aanschaf de kosten te

overzien zijn. Overigens heeft de
fusie van de Vordense bridgeclubs
voor de leden daarvan geen verde-
re consequenties. Als vanouds blij-
ven de maandagavond en woens-
dagmiddag gewoon als speelavond
en -middag bestaan voor de leden.

Verder willen de clubs het bridgen
meer promoten. Zij bieden daar-
toe voor beginners de mogelijk-
heid om lessen te volgen, die door
een gediplomeerde bridge-leraar
worden gegeven. In tegenstelling
tot eerdere berichten worden deze
niet op dinsdagavond, maar op
donderdagavond gegeven. Deze
lessen beginnen op 16 september.

Locatie: Ulenhof College, locatie 't
Beeckland, Het Hoge 41 te Vorden.
Aanvang: donderdag 16 september
van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.

Kosten: Voor 12 lessen maximaal
€ 80— voor niet leden van de club
en € 60,- voor leden van de club
(excl. lesboek). Van januari t/m mei
2005 kunt u dan gratis meespelen
op beide bovengenoemde bridge-
dagen.

Voor aanmeldingen of voor meer
informatie kunt u contact opne-
men met de wedstrijdleiders:
Mevrouw K. Vruggink, tel. 552498
of de heer J. Post, tel. 555884.

N.B. v. P. vrouwen van nu
N.B.v.P. vrouwen van nu afd. Vor-
den een club van ruim 180 enthou-
saste leden heeft weer een nieuw
progamma boekje uit voor het na-
jaar 2004, ligt ter inzage in de Bi-
bliotheek. Waar alle informatie in
staat van activiteiten van het sei-
zoen voor elk wat wils. Van fietsen
.cursussen o.a. computer, internet,
creatief enz., reisjes, avond bijeen-
komsten'in de Herberg, koffiemid-
dag in Dorpscentrum.

Ook in zomer zijn de dames actief
geweest met o.a. 4 Fietsavonden en
de fietsvierdaagse, de bakgroep
met pannekoekbakken met Fiets
de Boer op, en natuurlijk met rol-
letjes bakken voor de Country Li-
ving Fair in de laatste week van Au-
gustus daar ook de kaart controle
door onze vrijwilligsters.
Heeft U zin eens een avond bij te
wonen neem dan contact op met
een van onze bestuursleden.



Ben Vos en zoon Jeroen Vos
Industriële Lakverwerking'
willen particuliere markt benaderen

Hét Principe in Kalfsvlees

"Vos Industriële Lakverwer-
king". gerund door Ben Vos en
zoon Jeroen Vos wil ook de par-
ticuliere markt benaderen. "Ik
krijg de laatste tijd nogal eens
vragen uit de markt, vragen in
de trant van, zeg Ben kun jij
niet wat meubels, keukendeu-
ren of radiatoren voor mij over
spuiten".

Een begrijpelijke vraag, niet ieder-
een kan zelf klussen. Bovendien is
er op dat terrein veel onwetend-
heid. We hebben er goed over na-
gedacht en zijn tot de conclusie ge-
komen dat er voor ons een gat in
de markt ligt. We kunnen als plus-
punt aanvoeren dat we goed zijn
in het adviseren qua kleur, qua
hechting, qua glansgraad e.d. De
mensen kunnen zo vrijblijvend bij
ons binnen lopen voor advies", zo
zegt Ben Vos.

Het bedrijf is gevestigd aan de
Handelsweg 11 A op het industrie-
terrein in Vorden. Vader en zoon
hebben daar een pand gehuurd (et
een optie tot koop) met een vloer-
oppervlakte van 750 m2. In het
pand een opslag (kluis) van 2500
kg lak met daarbij een mengkraan
met machines om kleuren te men-
gen. Verder treft men er drie spuit-
cabines, waar zoon Jeroen tijdens
ons bezoek volop aan het spuiten
is. Geheel in het wit, handschoe-
nen aan, masker op, is hij bezig.
Een inspannend werk, want toen
Jeroen zich van zijn werkkleding
ontdeed om een kopje koffie te
gaan drinken, gutste het zweet
hem van zijn voorhoofd. "Een leuk
beroep?, zo informeerden wij.
"Zeer zeker, hartstikke fijn om te
doen", zegt Jeroen.

Naast de spuitcabines, twee droog-
kamers. Een 'voorbewerkings-
zone'. Hier wordt geschuurd en ge-
plamuurd, zo kregen we te horen.
Vader Ben Vos heeft een vervelen-
de periode achter de rug. Hard
werken en niefs verdienen door-
dat een tweetal klanten zich fail-
liet hebben laten verklaren. Ben
Vos: "Ik heb daardoor flinke finan-
ciële klappen opgelopen. Wij za-
ten bij die faillissementen voor
een flink bedrag in de boot. Wat
wil je, openstaande facturen van
duizenden euro's die ik niet be-
taald kreeg. Echt heel lang slapelo-
ze nachten van gehad. In sommige
mensen ben ik enorm teleurge-
steld. Ik zal er maar niets meer
over zeggen want dan word ik op-
nieuw hartstikke kwaad.

Thans gaat het weer goed met mij.
Voel me weer lekker in mijn vel.
Gelukkig kon ik de opgekropte
stress middels het sporten verwer-
ken. Een paar keer hardlopen in de
week (ca. 25 kilometers) of lekker
rondrijden op de motor (BMW K
100). Dat maakt de kop weer fit",
zo zegt Ben Vos.

De Vordenaar is in 2000 voor zich
zelf begonnen. Bij voormalig be-
drijf Fijnhout Bewerking B.V. aan
de Industrieweg werd een spuite-
rij gehuurd. Ben Vos:" Daar spoten
we interieurbouw alsmede lakken
en beitsen van allerlei producten.
Opdrachten van Bijenhof zelf en
van bedrijven uit de regio.

MARKT TREK AAN
Medio 2003 hebben we dus het
huidige pand aan de Handelsweg
gehuurd. Hier verrichten we nu
werkzaamheden voor bedrijven
op het gebied van winkelinrich-
ting en keukens. De hoofdmoot is
dus het spuiten van hout. Helaas
geen gemakkelijk begin hier. De
meubelindustrie zat in een dip.
We zijn nu een jaar verder en ik
merk dat de markt wat aantrekt.
De kentering voor ons kwam ei-
genlijk na de Interieurbeurs die
begin dit jaar in Hardenberg werd
gehouden. Wij stonden daar met
een stand met proefmodellen.
Daar heb ik verschillende opdrach-
ten aan over gehouden. Natuurlijk
kan het allemaal beter, maar ik
ben toch wel behoorlijk tevreden
over de huidige orderportefeuille.

We doen zoals gezegd spuitwerk
voor bedrijven die winkelinterieur
aan winkels leveren. Verder spuit-
werk op het gebied van design-
meubels. Zo ontwerpt een binnen-
huis architekte zelf meubels die ze
vervolgens laat produceren waar-
na wij het spuitwerk doen. Wij
doen dat in élke gewenste kleur en
glansgraad, van mat tot en met
hoogglans", zo zegt Ben Vos. Kort
nadat Ben voor zich zelf was be-
gonnen, kwam in 2001 ook zoon
Jeroen in de zaak. "Hij is een goede
vakman, we kunnen het samen
goed vinden", zo zegt senior. Van
"huis- uit" is Ben Vos huisschilder.
"Een prachtig vak, zo vindt hij nog
steeds, maar waar hij toch weer be-
wust van is "afgestapt". Zegt hij :
"Het vervelende als huischilder is
en dan met name bij de "buiten-
werkzaamheden", dat het vaak
slecht weer is in Nederland", aldus
Ben Vos.

Hij ging zich vervolgens toeleggen
op het vak van spuiten dat hij, al-
vorens hij besloot voor zich zelf te
beginnen, een groot aantal jaren
heeft gedaan. Momenteel houdt
hij zich in het familiebedrijf bezig
met onder meer de begeleiding
van projecten, het maken van
prijscalculaties. Omgaan met klan-
ten en als sterkste "wapen" het ad-
viseren. "Binnenkort dus de parti-
culiere sector erbij en als alles vol-
gens verwachting verloopt, bin-
nen twee jaren een drietal perso-
neelsleden erbij", zo zegt Ben Vos
met een optimistische blik rich-
ting toekomst.

P
PROGRAMMA L A R E N S E KERMISi2004

VRIJDAG: WIPNEUS EN PIM
21:3O - 02:45 UUR

ENTREE « 7,50

ZATERDAG: BEETHOVEN
21:3O - 02:45 UUR Costn Party - DJ Gnl.iqn

ENTREE GRATIS Oance Classics 70's & SO's - DJ Rob

Dancc, Trance & R&B - DJ Bcrry Elsr

ZONDAG: DE ZINGENDE FRESIA'S
14:00 - 18:00 UUR

Z O N D A G : MILLSTREET
2O:OO - O1:OO UUR Dance & Trance - D] Roy

MAANDAG: FRAGMENT
14:OO - 18:30 UUR EN EEN GASTOPTREDEN VAN

MAANDAG: MXL
2O:OO - O1:OO UUR Mallorca Bcacrt Party

ELKE DAG IN ONS CAFÉ

APRES SKI PARTY

WWW.WITKAMP.CO

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB,

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

Den Haag

Het Peter's Farm Principe is re-
volutionair in de productie van
kalfsvlees. Peter's Farm kalve-
ren leven in kuddes van gemid-
deld 60 kalveren. De natuurlij-
ke behoefte van kalveren om in
een kudde te leven, wordt op
een Peter's Farm gecombineerd
met moderne computertechno-
logie. Het individuele kalf
krijgt hierdoor maximale aan-
dacht en zorg. Peter's Farm B.V.
is opgericht in 1997 en is onder-
deel van de Alpuro Group. Het
Peter's Farm, Kalfsvlees wordt
uitsluitend onder het Peter's
Farm label verkocht. De betere
horeca, slagerijen en super-
marktketens, zowel nationaal
als internationaal, zijn de voor-
naamste afnemers.

KWALITEIT
Dierenwelzijn, rust en vrijheid
voor de kalveren komen tot uiting
in de kwaliteit en de smaak van
het Peter's Farm, Kalfsvlees. Peter's
Farm biedt u de hoogste kwaliteit
op het gebied van smaak en mals-
heid. Onafhankelijk wetenschap-
pelijk consumenten-onderzoek bij
het Centrum voor Smaakonder-
zoek (CSO) heeft het volgende aan-
getoond:
"Het Peter's Farm, Kalfsvlees is
malser, heeft een hoger smaakge-
halte en wordt hoger gewaardeerd
dan het gangbare kalfsvlees."

Het Peter's Farm, Kalfsvlees heeft
een fijne structuur en heeft daar-
door een verfijnde smaak, is zacht,
mals en mager. Daarnaast is het
een waardevol voedingsmiddel
met een hoge voedingswaarde.
Het is rijk aan mineralen en vita-
minen, natriumarm en licht ver-
teerbaar.

DIERENWELZIJN
De Peter's Farm kalveren hebben
de vrijheid om zelf te bepalen wan-
neer en hoeveel ze willen eten en
of ze willen lopen, staan, liggen,
spelen of slapen. In de ruimtes zijn
skippyballen en autobanden aan-
wezig om mee te spelen en bor-
stels om lekker langs te schuren.

Wageningen University and Re-
search Centre heeft in een weten-
schappelijk onderzoek het natuur-
lijke gedrag van de kalveren on-
derzocht.

De conclusie van het onderzoek is
dat kalveren bij Peter's Farm on-
der weizij nsvriendelijkere condi-
ties worden gehouden dan kalve-
ren in andere systemen. Ook de
Nederlandse Dierenbescherming
is positief over de ontwikkelingen
van Peter's Farm.

Het Peter's Farm systeem herkent
ieder kalf aan een chip. Daarmee
kan ieder kalf zelf bepalen wan-
neer het zijn portie voeder op wil
nemen. Op die manier bouwt ie-
der kalf zijn eigen bioritme op.

TRACEERBAARHEID
Via www.petersfarmcode.com zijn
alle aankopen tot op de boerderij
te traceren. Door middel van het
invoeren van de Peter's Farmcode
die op de verpakking staat ver-
meld, krijgt u een directe link naar
de boerderij en kunt u kennis ma-
ken met de boer en zijn familie die
voor de kalveren hebben gezorgd.

Daar krijgt u ook informatie over
het voer dat de kalveren hebben
gehad en uitleg over hoe de kalve-
ren daar zijn gehouden.

ZEKERHEID
De grondstoffen, gebruikt in de
productie van het meergranenvoe-
der en het melk-voeder, worden
voortdurend gecontroleerd. Elke
grondstof wordt bemonsterd, ge
keurd, verzegeld en gearchiveerd.
Dit om de zuiverheid van de sa-
menstelling van het voer en de
voedselveiligheid te garanderen.
Door de hele keten heen is Peter's
Farm in het bezit van diverse kwa-
liteitscertificaten, zoals:
ISO 9001, HACCP, PVE/IKB, GMP+,
CVP, BRC. Hiermee garandeert Pe-
ter's Farm maximale voedselveilig-
heid. Afnemers van Peter's Farm®
Kalfsvlees hebben toegang tot het
IW (Integrated Veal Information)
systeem. Via een toegangscode
krijgen de afnemers gedetailleer-
de informatie over de producten
die zij hebben ontvangen en over
de strenge interne en externe kwa-
liteitscontroles van Peter's Farm.

OPEN INFORMATIE
Peter's Farm heeft open informatie
hoog in het vaandel staan en ver-
heven tot één van haar principes.
Zij zorgen voor gebruiksvriendelij-
ke, toegankelijke informatie over
Peter's Farm op hun Internet site:
www.petersfarm.com. Kijk achter
de schermen en stel uw eventuele
vragen. Wilt u Peter's Farm echt
beleven dan kunt u op de Internet
site op "Peter's Farm Live" klikken.
Hier worden nieuwe beelden van
de kalveren rechtstreeks op de site
gezet. U kunt natuurlijk ook een
elektronisch bezoek brengen aan
een Peter's Farm. Daarnaast orga-
niseert Peter's Farm regelmatig
open dagen.

CONCLUSIE
Dierenwelzijn, rust en de vrijheid
voor de kalveren komen tot uiting
in de kwaliteit en de smaak van
het Peter's FarmË Kalfsvlees.

De voedselveiligheid wordt maxi-
maal gegarandeerd en de open-
heid van Peter's Farm biedt u de
mogelijkheid om de herkomst van
de producten te traceren tot op de
boerderij.

Geen wonder dat steeds meer
mensen kiezen voor Peter's
Farm.In Vorden verkrijgbaar bij
slagerij Vlogman.

Bronckhorst bezig
met oplichting sportraad
In de nieuw te vormen gemeen-
te Bronckhorst is het initiatief
genomen om te komen tot een
sportraad. De eerstvolgende
vergadering van de initiatief-
groep is op donderdag 9 sep-
tember, aanvang 19.30 uur in
het gemeentehuis van Hengelo
Gld.
In 2005 worden de gemeenten Vor-
den, Hengelo, Steenderen, Zelhem
en Hummelo en Keppel samen-
gevoegd tot één gemeente. De
sportraad wil na de gemeentelijke
herindeling een aanspreekpunt
zijn voor het nieuwe gemeentebe-

stuur. De nieuw op te richten
sportraad krijgt als taak om de
sport voor de gehele gemeente
Bronckhorst te behartigen.

Belangrijke aandachtspunten zul-
len ondermeer zijn het behoud van
sportvoorzieningen en subsidies.

In het najaar willen de initiatiefne-
mers de sportverenigingen uitno-
digen voor een informatiebijeen-
komst om te zien of er voldoende
draagvlak is voor het opzetten van
een sportraad voor de gemeente
Bronckhorst.



AH Hengelo
aktie

Na vorig jaar
een paar duizend
gratis tuinstoelen

nu een

AH Hengelo
aktie

Een splinternieuwe Nissan Micra
(cataloguswaarde € 13.900,-)

en daarnaast ook nog

50 tassen vol fevensmiddeffen
(waarde € 50,-)

Bij elke €10,00 die u in onze supermarkt besteedt, ontvangt u een zegeltje op uw kaart.
Uit de volle kaarten (20 zegels) trekt de notaris de glorieuze winnaar van de prachtige auto

en de gelukkige winnaars van de 50 goed gevulde tassen.
De aktie loopt tot 13 november a.s. en Martin in de Gall&Gall doet ook mee.

Dat wordt dus: genieten en genieten//

CHIQUITA BANANEN

1°kilo NU kilo NU4
I I I

ChKIPFILET
kilo NU6oc

.
TOMPOUCEN

4 stuks NU

HEINEKEN BIER 2 krat „u 15.
KRAT 24 FLESJES a 8,99

Je blijft je verbazen!
Gun je zelf het grote voordeel van Albert Heijn

GA M GA
BACARDI CANTA BLANCA

70 cl 12:69

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENG

•0(G)oh
(0575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 -17.00 uur



U WILT HET STERKSTE VOORDEEL?
BARBEQUE
GEREEDSCHAPSET
9-Delige complete set voor barbeque.
In handige draagtas

ENORM
DOP- EN BITSET
46-Delige1 /4"chroomvanadium
dop- en bitset.

DURACELL
BATTERIJEN PLUS
8 Penlites batterijen.
In handige verpakking.

SEBATIER LION MESSEN
Chirurgisch scherpe messen,

uit 1 stuk

LEATHERMAN
SÜPERTOOL "THE WAVE"

Uitgebreide en geavanceerde
Multi Purpose Tool

met 12 functies.

HERDER MESSENSET
5-Delige messenset van een prima
kwaliteit.

CHEF'S CHOICE
MESSENSLIJPER

Met 'diamant' sliipschijven.
Voor alle gladde messen.

Snel, veilig en goed

ENORM
SLANGENWAGEN

Verrijdbare slangenwagen met in
hoogte verstelbare beugel,

eschiktvoor 30 meter tuinslang.

FREELUX
SCHEMERSCHAKELKLOK
Draadloos systeem voor inbraakpreventie.
Activeert verlichting altijd bij schemer, schakelt
op niet voorspelbare tijdstippen en volgt het
verloop van seizoenen. Programmeren niet nodig

GARDENA
SPIRAAL TUIN

Lengte 10 meter.
Direct klaar voor gebruik.

Voor balkon en terras.
Met ophangoog voor bevestiging aan de wand.

METABO 400 WATT
DECOUPEERZAAG ST 50 PENDIX
• 4 Standen pendelslag
• Splinterbeveiliging in de zool
• Geschikt voor aansluiting op afzuigapparaat
• Max. matriaaldikte in hout 50mm, in non-ferro

metalen 10 mm en staalplaat 3mm.
• Compleet met opbergkoffer

METABO 500 WATT
HEGGENSCHAAR
• 550 mm meslengte
• Met derde veiligheidsschakelaar
• 40% meer reikwijdte door ergonomische greepsysteem
• Beugelgreep met veiligsschakelaar
• Permanente veiligheid door 2-handsbediening
• Met veiligheidsondermes
• Stil staan van de messen binnen 0,05 seconde
• Compleet met opbergkoffer

METABO 9.6 VOLT ACCU-
SCHROEF/BOORMACHINE BST 9.6
• Electronisch regelbaar
• Links- en rechtsom
• Op 20 trappen instelbare koppelbegrenzing.
• Metabo Quick snelspanhouder
Compleet met C45 lader en koffer

HITACHI DS9DVF ACCU
SCHROEF/BOORMACHINE
• 9.6 volt
• Snelspoanboorhouder
• 22 Standen instelbaarVoor balkon en terras.
• Capaciteit in staal: 10 mm, in hout:

en in aluminium: 12mm
Totaal 24 maanden
garantie

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP - TECHNIEK - VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel 0575-461220 info@enormharmsen.nl



Stralende optocht sloot feestweek in
Vierakker-Wichmond af met 'Delden' als winnaar
De organisatie van de feestweek in Vier-
akker-Wichmond kon zaterdagmiddag
haar geluk niet op. Prachtige weersom-
standigheden toen daar rond de klok
van 14.00 uur vanaf de Dorpsstraat werd
vertrokken voor een optocht door het
dorp. Voorafgegaan door het koning-
spaar Gerard en Dirry van Til in een
open landauer, getrokken door twee
Friezen, baande de stoet zich een weg
door de straten, gadegeslagen door hon-
derden toeschouwers. Het dweilorkest
van "Jubal" die aan de optocht vooraf
ging, zorgde voor vrolijke tonen.

In de stoet zelf ook muzikale medewerking
van de korpsen "Concordia" en "Sursum
Corda" uit Vorden, "Concordia" uit Henge-
lo en als sluitstuk van de optocht de in
prachtige gele jassen en blauwe broeken ge
stoken, de schutterij "Sint Jan" met de ven-
deliers uit de Keyenborg. In totaal deze mid-
dag een twaalftal praalwagens met tussen
de wagens door kinderen met "heksen-
soep", moeders met kinderen met fleurige
bloemen, een bakfiets met aandacht voor de
"hollandse pot" etc. Het spits werd afgebe-
ten door "Vogelzang" met als titel " In de
sporen van Berend". Wel deze Berend van
Hackfort vermaakte zich wonderwel en
smulde van de lekkernijen die hem werden
aangeboden. De jury beloonde deze wagen
met de tweede prijs.

Direct na de sprong "terug naar de middel-
eeuwen" werd door de "Pierendiek" nog ver-
der in de geschiedenis gedoken. Het was de
charmante Cleopatra die letterlijk door haar
slaven op handen werd gedragen. Vierakker-
sestraatweg vroeg zich af of de kernen zoals
bijvoorbeeld Wichmond, Vierakker, Halle,
Baak, Keyenborg e.d. er straks in de nieuwe
gemeente Bronckhorst er soms bij zullen
bungelen. "De Kempe" toverde een wagen
met vrolijke kinderen en ballonnen met als
titel "Brum" en de kinderen van "De Kempe".
Weer terug in de middeleeuwen met de
Wogt, waarbij de soldaten op de stadspoort
grote moeite hadden de op hen afgevuurde
"kogels" te weren in deze "Slag om Wich-
mond", waarbij gelukkig geen slachtoffers
vielen!

Wat te denken in deze, zoals de jury het in
haar rapport aanduidde, "wagens met een
erg hoge kwaliteit" , de inzending van de
Lankhorsterstraat Voor, met als motief " op
naar de grootste gemeente van de Achter-
hoek" . De ooievaar broedde op vijf grote ei-
eren (Vorden, Hengelo, Steenderen, Humme
lo/Keppel en Zelhem). Een broedsel dat moet
leiden tot de nieuwe gemeente "Bronck-
horst". Om de geboorte te vieren werd aan

het publiek beschuit met muisjes uitgedeeld.
Het buurtschap Delden kwam als vanouds en
dit keer ook weer als enige, met een prachti-
ge bloemenwagen, met als motief "Bob de
Bouwer". Deze wagen werd door de jury als
de mooiste beschouwd. Ook de publieksprijs
werd aan Delden toegewezen, waarmee de
bouwers van de wagen dus duidelijk revan-
che namen ten opzichte van vorig jaar toen
ze enorm teleurgesteld waren over de in hun
ogen onjuiste jurybeoordeling!

Een ondeugende Pipi Langkous in de Zweed-
se "Villa Kakelbont", ziedaar een leuke
vondst van de Hackforterweg. De Lankhor-
sterstraat Achter zocht het in "Finding Ne
mo", in het gebeuren onder water, vissen,
zeesterren e.d. Dat alles gemaakt van ge
kleurd schuim. Een mooie en zeer vinding-
rijke praalwagen van Jong Vierakker met als
motief "Over integratie gesproken". De bij-
bel, de koran, mensen die op de wagen
"mens erger je niet" speelden. Een moskee
en een molen, waarbij de deelnemers uit
volle borst meezongen "Daar in die kleine.
moskee bij de molen", als variant op het
"kleine café aan de haven" van vader Abra-
ham. Dat de regio last heeft van vossen werd
door de Polweg/Okhorsterweg met de wa-
gen met " de inhalige vos", duidelijk in
beeld gebracht. De Dorpsstraat probeerde
met "üon King" de harten van de toeschou-
wers te veroveren. Dat lukte en voor de bou-
wers nog meer van belang, ook de jury was
content getuige de derde plaats die werd
toegekend. De optocht in Vierakker- Wich-
mond "klein maar fijn" en ook dit jaar weer
leuk om naar te kijken.

DE UITSLAGEN:
l en algemeen winnaar Delden met "Bob de
Bouwer", 177 punten; 2 Vogelzang met "In
de sporen van Berend", 164,5 punten; 3
Dorpsstraat met "Lion King", 154 punten; 4
Pierendiek met "Cleopatra op bezoek" 153
punten; 5 Hackforterweg met "Pipi Lang-
kous" 151,5 punten; 6 Jong Vierakker met
"Over integratie gesproken", 151 punten; 7
De Wogt met de "Slag om Wichmond",
148,5 punten; 8 Vierakkersestraatweg met
"Een nieuw Hoodstuk", 145,5 punt; 9 Lank-
horsterstraat Achter met "Finding Nemo",
145 punten; 10 Polweg/ Okhorsterweg met
"De inhalige vos" 138 punten; 11 Lankhor-
sterstraat Voor met "Op weg naar de groot-
ste gemeente van de Achterhoek" 132,5
punt; 12 De Kempe met "Brum" en de kinde
ren van "De Kempe" 130 punten.

Kinderoptocht: l Bjorn en Remon Derksen
met "Heksensoep" ; 2 Luuk en Kay Arends,
Daan Loman en Dennis Esselink met het on-
derwerp "Zwervers".

!
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Spoorstraat 28
0573 - 452 000

EGEfYMN B.V.
Dorpsstraat 23

7261 AV Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 14
Fax (0573) 45 33 33

Installatiebedrijf Stegeman is in de directe omgeving van Ruurlo werkzaam op de par-
ticuliere en zakelijke markt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in nieuwbouw-,
verbouw-, renovatie en onderhoudswerkzaamheden. Tevens beschikken wij over een
verkoopruimte van waaruit bruin- en witgoed wordt verkocht.

In ons bedrijf is op korte termijn plaats voor een:

elehtromonteur
Wij denken bij deze functie aan iemand die:

• beschikt over een monteursopleiding of over een gelijkwaardig niveau beschikt
• verantwoording durft te nemen voor de te verrichten werkzaamheden
• zelfstandig kan werken en beschikt over rijbewijs B (E).

Wij bieden:

• een afwisselende functie met grote mate van zelfstandigheid.
• een goed salaris gebaseerd op leeftijd, diploma's en/of werkervaring.
• een collegiale werksfeer.

Denkt U de juiste persoon te zijn voor deze functie of bent U toe aan een nieuwe
uitdaging, schrijf dan een brief, voeg daarbij uw CV en richt deze aan
Dhr. Stegeman, Postbus 19, 7260 AA Ruurlo.

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

f » O tnviA ? t

STIJLDANSEN & LINE DANCE

Vanaf september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen,
in de volgende plaatsen: STEENDEREN, HENGELO dd, en ALMEN.
Er zijn cursussen voor Tieners en Paren, voor zowel beginners als gevorderden.

STIJLDANSEN:
Vrijdagavond
Hengelo zaal "Wolbrink'

Zondag

Steenderen zaal "De Seven
Steenen"

Inschrijving Stijldansen
Vrijdag 27 augustus & 3 september
van 19.00 tot 20.00 uur

Inschrijving Stijldansen
Zondag 29 augustus & 5 september
van 19.00 tot 20.00 uur

LINE DANCE:
Maandagavond
Steenderen zaal "De Seven
Steenen"

Dinsdagavond
Almen zaal " De Nieuwe
Aanleg"

Start Line dance
Maandag 6 september
Aanvang 20.00 uur

Start Line Dance
Dinsdag 7 september
Aanvang 20.00 uur

OPFRIS cursus Stijldansen voor paren,
die in een korte cursus, de dansen weer willen ophalen.

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk, dagelijks vanaf 18.00 uur op
tel. nr. 0575 - 572462 Inschrijfgeld € 5,00 p.p.

(Gld.) Bericht
Praat mee!
Inspraak Gelders Waterhuishoudingsplan

De provincie Gelderland organiseert drie inspraakbijeen-
komsten over het nieuwe (derde) provinciale Ontwerp
Waterhuishoudingsplan 2005 - 2009. Hierin schetst de pro-
vincie de mogelijkheden om de kansen van water voor mens
en natuur in Gelderland goed te benutten. Ook staan er
maatregelen in die noodzakelijk zijn om veiligheid te blijven
bieden tegen overstroming van de grote rivieren en maatre-
gelen om wateroverlast na hevige regenval te voorkomen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

- 8 september, schouwburg Agnietenhof,
St. Agnietenstraat 2, Tiel

- 13 september, restaurant De Luifel,
Dorpsstraat 11, Ruurlo

- 20 september, congrescentrum De Reehorst,
Bennekomseweg 24, Ede

De zaal is open vanaf 19.00 uur voor een informatiemarkt.
Aanvang bijeenkomsten om 20.00 uur. Iedereen is van harte
welkom.U kunt daar informatie over de inhoud van het plan
krijgen, van gedachten wisselen over het plan en er
mondeling uw zienswijze kenbaar maken.

Reactiemogelijkheden
Gedeputeerde Staten stelden het nieuwe
Waterhuishoudingsplan (WHP3) op 29 juni jl in ontwerp vast.
Zoals al eerder bekend gemaakt is het plan daarna van 19 juli
tot 1 oktober 2004 ten behoeve van inspraak ter inzage ge-
legd in alle Gelderse gemeentehuizen, de kantoren van de
waterschappen Veluwe, Vallei en Eem, Rijn en Ussel en
Rivierenland en het provinciehuis (Markt 11, Arnhem).

De termijn dat WHP3 ter inzage ligt loopt.dus nog tot
1 oktober 2004. In deze periode kunt u in de vorm van een
zienswijze op het plan reageren. Dat kan mondeling tijdens
een van de inspraakbijeenkomsten. Schriftelijk reageren is
ook mogelijk. Stuur uw zienswijze dan naar:

Provincie Gelderland
Inspraak Omgevingsplannen
Antwoordnummer 411
6800 WC Arnhem
of via internet: www.gelderland.nl/whp3

Gedeputeerde Staten verwerken de zienswijzen in een reac-
tienota. Het Gelders parlement (Provinciale Staten) betrekt
deze reactienota bij de definitieve vaststelling (volgens
planning eind dit jaar) van WHP3.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de inspraakkrant, verkrijgbaar bij
de gemeentehuizen en de waterschappen.

De inspraakkrant is ook op te vragen bij de provincie,
tel.nr. 026 - 359 8899 en via e-mail:
omgevingsplannen@prv.gelderland.nl.

Daar kunt u ook voor een exemplaar van het Ontwerp WHP3
en met andere vragen over dit onderwerp terecht.

Alle informatie staat op internet:
www.gelderland.nl/whp3.

De provincie Gelderland dichterbij dan je denkt
provincie

GELDERLAND



Installatiebedrijf Wim Bosman

Op de foto: Boven van links naar rechts: Wim Bosman, Heidi Vruggink, Wilma Oldenhave, Mie Susebeek er
Onder van links naar rechts: Lenie Stapelbroek, Monique Fritz, Anja Hissink, llse Mokkink enjannie Tijken

Voor het nieuwe volleybalseizoen
2004/2005 heeft het dames recre-
anten team van Socii uit Wich-

mond een sponsor gevonden in In-
stallatiebedrij f Wim Bosman ge-
vestigd aan de Enkweg 28 te Vor-

den. Wim en Annie namens de da-
mes bedankt voor de nieuwe shirts
en de sporttas.

5 september in Beltrum:

Duizenden dahlia's en honderden Kreidlers

Aanstaande zondag wordt in Beltrum weer het bekende
Bloemencorso gehouden. Twaalf grote wagens trekken door de
straten. Maar Beltrum biedt haar bezoekers méér: er worden
honderden Kreidlers verwacht voor een wereldrecordpoging, er
treedt een trial-stuntteani op en de Dorpsfair wordt weer gehouden.

Beltrum biedt haar bezoekers op
zondag 5 september een compleet
dagje uit. 's Ochtends verzamelen
zich in het dorp enkele honder-
den oldtimer-Kreidler. De brom-
mers en motoren - wie kent ze
niet van vroeger - komen van hein-
de en verre, uit binnen- en buiten-
land. Inzet van het treffen is een
vermelding in het Guiness Book
of Records. Nadat alle brommers
en motoren door de notaris zijn
geteld, start een toerrit. Aan de rit,
die langs tal van Achterhoekse
plaatsen voert, nemen behalve
Kreidlers ook tal van andere oldti-
mer-brommers en -motoren deel.
's Middags tijdens het oldtimer-de
file door de straten van Beltrum,
wordt bekendgemaakt óf de we
reldrecordpoging van 's ochtends
is geslaagd.

LEUKE STANDJES
Begin van de middag start de
Dorpsfair. Tientallen kraampjes
worden op en rond het Mariaplein
ingericht. Standhouders tonen en
verkopen aquarellen, kaarsen en
tal van hobbymaterialen. Speciaal

voor de kinderen is er een crosspar-
cours uitgezet: met quads - vierwie
lige motoren - kan worden geraced.
Nieuw zijn de trial-stunts. Ervaren
coureurs halen met behulp van
hun crossmotoren adembenemen-
de stunts uit. Zo staat er een zeven
ton zware en metershoge schans in
het centrum van het dorp.

12 GROTE WAGENS
Halverwege de middag gaat het
bekende dahliacorso van start.
Twaalf grote en tientallen kleine
wagens trekken door de straten.
Om het publiek nog beter te kun-
nen laten genieten van de dahlia-
pracht, is een nieuwe, vergrote
route uitgezet. De wagenbouwers
hebben dit jaar weer tal van the
ma's gekozen voor hun creaties.
Aansprekende titels zijn Trojaans
Drieluik', 'Lucifer' en 'Een ander
gezicht'.
Vanwege het ruime aanbod van
bloemen, konden de wagens dit
jaar extra groot worden uitge
voerd. De grootste creatie - 'In de
ban van de ring' van de groep
Klunt - telt daarom maar liefst
136.000 bloemen!

HET VOLKSFEEST
Na afloop van het Bloemencorso is
het kermis in Beltrum. Op het ter-
rein aan de Avesterweg zijn tal
van attracties opgesteld. In de tent
treedt 's middags en 's avonds de
Fashion Showband op. Ook maan-
dag en dinsdag is het feest in Bel-
trum. Op* maandagochtend wor-
den de prijzen bekendgemaakt en
trekt het corso nog een keer door
het dorp. 's Middags en 's avonds
treedt in de tent de band Kaliber
op. Op dinsdag wordt het traditio-
nele vogelschieten gehouden, 's
avonds staat de bekende band V-
male uit Venlo op de planken.

Altvioolconcert
op kasteel Hackfort
Op zaterdag 18 september
brengt altvioliste Marjolein Dis-
pa in de stijlvolle Westerholt-
zaal van kasteel Hackfort wer-
ken ten gehore van G.Ph. Tele-
inaiui en J.S. Bach. Het avond-
vullende programma begint
om 20.00 uur. Kaarten d € 7,50
zijn te reserveren bij de Leden-
service van Natuurmonumen-
ten, tel. (035) 655 99 11 of bij
boswachter W. Regtop, tel. (06)
54 28 06 55.

PRODUCTIEVER DAN BACH
De Duitse componist Georg Philipp
Telemann (1681 -1767) ontmoette
Bach in 1708. De twee werden goede
vrienden. Tijdens zijn leven werd
Telemann een "groter" componist
gevonden dan Bach. Hij was onge
looflijk productief: hij schreef meer
werken dan Bach en H%0ndel sa-
men. De 12 fantasiën - waarvan Mar-
jolein Dispa een aantal ten gehore
zal brengen - zijn grillig van aard,
met een zeer snelle afwisseling van
karakter en toonsoort. Ze zijn vol hu-
mor, maar soms ook lieflijk.

SUITES
Johann Sebastian Bach (1685 -
1750) schreef zijn 6 suites tussen
1717 en 1723, in de periode dat hij
kapelhofmeester was in Köhten.
Hij schreef ze oorspronkelijk voor
cello solo. De suite is een dans-
vorm, die vanaf 1600 een sterke
ontwikkeling doormaakte. Alleen
de structuur van de oorspronkle
ijke dans is bewaard gebleven.

MARJOLEIN DISPA
Marjolein Dispa is als hoofdvakdo-
cente verbonden aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Ze geeft
cursussen in Duitsland, België,
Frankrijk en Zwitserland. Sinds ve
Ie jaren maakt zij deel uit van Am-
sterdamse Sinfonietta en ze is vas-
te remplacant bij het Koninklijk
Concertgebouw Orkest. Naast haar
medewerking aan diverse radio-
en televisie-opnamen maakte zij
inmiddels diverse CD's met kamer-
muziek- en solowerken.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op wwwjiatuurmonumentenJil

Local Heroes Jam Night:

Feesten en zelf meedoen
met drie Vordense bands
Drie Vordense bands hebben een
compleet nieuw feest georgani-
seerd. Op zaterdag 11 september
vindt vanaf 1930 uur voor de eer-
ste keer Local Heroes Jam Night
plaats, op het terrein van café t
Proathuus, Lindeseweg 23 in Lin-
de gemeente Vonden.

Dit is een initiatief van The Va-
cuumcleaners, Juustum en The
Avalanche. Alledrie de bands tre-
den tijdens het festijn op en als
klap op de vuurpijl is de finale één
grote mengelmoes van muzikan-
ten. Tijdens deze muzikale orgie
komen ook gastmuzikanten laten
horen wat zij kunnen en wie weet
staat er nog een talent in het pu-
bliek? De volgorde van optreden is
nog niet bekend.

DE BANDS:
Feestband Juustem is in Kranen-
burg zeker geen onbekende. Het is
de thuisbasis van alle bandleden.
Peter Hummelink en zijn vrouw
Els nemen de zang voor hun reke
ning.Martijn Dimmendaal drumt
en is samen met bassist Niels
Groot Jebbink verantwoordelijk
voor de ritmesectie. Roald Nijen-
huis (toetsen) en gitarist Erik Dim-
mendaal sluiten de rij.

Een breder repertoire dan dat van
the Vacuümcleaners kom je niet
snel tegen. Deze band brengt num-
mers van Blof tot en met Mötor-
head. De stem van zanger Oscar
Rondeel doet sterk denken aan die
van Herman Brood.

Toetseniste Miranda Jansen zingt
ook een aantal nummers mee.
Niels Groot Jebbink bespeelt ook
in deze band de basgitaar. De jon-,
gen is er maar druk mec~

The Avalanche, winnaar van de
Grote Prijs van Vorden dit jaar, is
in rap tempo bekend geworden bij
het Vordense publiek. Rockcovers
in alle soorten en maten vullen
hun programma en ook deze band
gaat voor de sfeer in het publiek.
Zangeres Renske en bandleden
Martijn, Wouter en Eelke hebben
er nu al zin in.

Marga Berends, eigenaresse van 't
Proathuus, zorgt ervoor dat nie-
mand dorst lijdt en dat er ook ge-
noeg te eten is. De tap wordt voor
de gelegenheid buiten ingezet om
uitdroging acuut te kunnen ver-
helpen. De entree is gratis. Komt
allen! (bands beginnen vrijwel me-
teen na aanvang).

God... Jezus... De Bijbel... Geloof...

Wat moet ik ermee?
Voor sommigen is het een af-
weerhouding: Val me er niet
mee lastig'. Maar anderen we-
ten het echt niet.

Voor hen organiseert de Evangelisa-
tie Commissie van de Protestantse
Kerken in Vorden in het najaar
vier informele gespreksavonden
aan de hand van het boekje: 'Wat
moet ik ermee'. Van Ds. Hans Esch-

bach. Niet dat de vragen uitput-
tend besproken kunnen worden of
de antwoorden alleszins bevredi-
gend zullen zijn. Het is meer be
doeld om het denken te prikkelen
en te helpen bij het nadenken over
God, Jezus en de Bijbel.
Van harte welkom! Heeft men be
langstelling? Bel dan met Carolien
Brouwer, tel. 55 10 60 of Henri Esk-
es, tel. 55 44 22.

Inloopavond Koor Reborn
Is zingen één van je hobby's,
maar is het er nooit van geko-
men om een keer in een koor te
zingen, pak dan nu je kans.

Dinsdag 7 september a.s. houdt Re
bom, geheel vrijblijvend een "in-
loopavond". Reborn is een enthou-
siast koor met ongeveer 35 leden.

Het repertoire is zeer variërend
van "Doe Maar" tot de typische Ier-
se klanken van Enya.
Je bent van harte welkom 's
avonds in het Withmundi te Wich-
mond. Voor vragen, kun je contact
opnemen met Annet te Stroet, tel.
463858. Zie voor aanvangstijd het
contactje.



Ab Boers lijsttrekker CDA Bronckhorst

Tijdens de goed bezochte Alge-
mene ledenvergadering van het
CDA Bronckhorst, welke op
dinsdag 24 augustus j J. werd ge-
houden in zaal Langeler in Hen-
gelo, zijn twee belangrijke be-

sluiten genomen. Unaniem
werd de huidige fractievoorzit-
ter van het CDA in de gemeente-
raad van Vorden, de heer Ab
Boers, gekozen tot lijsttrekker
van het CDA Bronckhorst en

De 57 jarige Ab Boers, die werkzaam is in een managementfunctie in het
onderwijs, voert een lijst aan met de volgende 27 kandidaten:
Anny Stapelbroek-Loskamp
Paul Seesing
Dirk-Jan Huntelaar
Anton Huirne
Arno Spekschoor
Henk Onstenk
Lu Platzer
Anouk Hartog
Fennie de Gelder-Hembrecht
André Baars
Frans Bakx
Albert van der Velde
Tiedo de Boer
Fokko Witteveen
Gert Harmsen
Bennie Hakvoort
Marti Hebbink
Jannie Rexwinkel-v.d. Berg
Betsie Veenhuis-Hubers
Theo Lucassen
Erik Starink
Herman Gosselink
Wim Wichers
Bertus Rietberg
Ab de Vries
Ria Aartsen-den Harder

uit Zelhem
uit Keijenborg
uit Hummelo
uit Toldijk
uit Vorden
uit Steenderen
uit Hengelo
uit Hummelo
uit Zelhem
uit Olburgen
uit Vorden
uit Hengelo
uit Zelhem
uit Steenderen
uit Vorden
uit Drempt
uit Halle
uit Keijenborg
uit Baak
uit Hummelo
uit Zelhem
uit Hengelo
uit Vorden
uit Toldijk
uit Hummelo
uit Vorden

Een lijst, waarin ervaring wordt aangevuld met nieuw talent.

werd de kandidatenlijst vastge-
steld. En in de tweede plaats
werd het verkiezingsprogram-
ma met de titel "Met elkaar,
voor elkaar" vastgesteld.

Afgelopen zaterdag, 28 augustus
j.l. hebben de kandidaten zich aan
de pers en belangstellenden gepre-
senteerd en de ploeg straalt het uit
er zin in te hebben en de verkiezin-
gen en het werk wat daarna komt,
met vertrouwen tegemoet te zien.
Met andere woorden: "Ze zijn er
klaar voor".

Voor nadere informatie betreffende
het verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst kunt u terecht bij:
Ab Boers, lijstrekker (0575) 55 11 57
e-mail: abboers@hetnet.nl of Louis
Peters, voorzitter bestuur (0315)
632464
email: louishjpeters@hetnet.nl

En voor informatie betreffende de
campagne bij: Henk Maalderink,
voorzitter campagneteam (0314)
38 10 32
e-mail:
h.maalderirik.hummelo@wxs.nl

Verder maken we u attent op onze
website: www.cdabronckhorst.nl
waar we u ook van informatie wil-
len voorzien.

Wederom de laatste zwemochtend voor de Vroege Vogels

De trouwe zwemschare waar
het zwembad In de Dennen
(economisch) op drijft. Ook dit
jaar is afgesloten met een copi-
eus kilois aanbrengend ontbijt
waarmee het hele zwemseizoen
weer tevergeefs geweest is.

Met de lieftallige ondersteuning

van de heren badmeesters is dit
ontbijt aangeboden door het duo
Luit & Duidelijk.

Deze Gerard & Cordon van Vordon
(zie foto) hebben een levenslied
ten gehore gebracht waarbij de
waterlanders over de wangen van
de toehoorders stroomden. Gepro-

longeerd! Unaniem hebben de da-
mes ook dit jaar weer gekozen
voor Ernst-Jan als zijn de badmees-
ter door wie zij het liefst middels
mond-op-mondbeademing gered
willen worden. Op 2 een lekker
jong ding (quote dames 60+) en op
3 de oppercoördinator Dhr. M.
Westerik zelve.

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen * Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

eterse
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

*
HARMSEN

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 4612 20

De juridisch specialist voor deze regio.

Betrouwbaar en betaalbaar.

Voor al uw juridische aangelegenheden op
o.a. de gebieden van:

• Bestuursrecht
• Verzekeringsrecht
• Aansprakelijkheid
• Contracten

Voor informutK- /ie:
• www.hoftnans-juridisch-ad\ i
• info(<jjhofmans-iuridisch-adv i
• Telnr: 06-2002 0186 (maandag di. t/m do na i

Nazomerrit
'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motor-
club 'De Graafschaprijders' or-
ganiseert zondag 5 september
de 'Nazomerrit', een oriënte-
ringsrit met een lengte van cir-
ca 50 kilometer.

De inschrijving is vanaf 13.00 uur
vanaf het pannenkoekenrestau-

rant 'Kranenburg' aan de Ruurlo-
seweg 64 (N 319) in Vorden

De start is vanaf 13.30 uui
een A en een B- klasse en voor de
beginners een C- klasse.

De rits is uitgezet door Erik Klein-
reesink en Harrie Horsting.



Ingezonden brief n.a.v. overschrijding
kosten verbouwing sporthal
(Buiten verantwoording van de redactie)

Voetbal

Dames en heren bestuurders van
de gemeente Vorden.

Onaangenaam werd ik verrast
door de kosten overschrijding bij
de verbouwing van de sporthal te
Vorden met maar liefst 40%. Ik
vraag mij werkelijk af welke be-
stuurders, door ons weliswaar ge-
kozen, kunnen dit bedrag naar de
kiezers uitleggen.
Besturen is vooruit zien en dat be-
tekent mede dat men voordat men
met dit majeure project begon
zich goed had moeten vergewissen
of deze verbouw binnen de geplan-
de begroting kon worden uitge-
voerd.
Helaas is dit niet het geval en nie
mand van onze bestuurders zal
zich dit persoonlijk aantrekken en
er zijn/haar conclusies aan verbin-
den.
Men blijft, zoals ook in de landelij-
ke politiek, op het pluche zitten en

wend de kosten af op de burgers
die weer meer lastenverzwaring
tegemoet kunnen zien het komen-
de j aar.
Terecht heeft de WD fractie vra-
gen gesteld, maar dit laat onverlet
dat de gezamenlijke gemeente
raad fracties in de toekomst meer
de vinger aan de pols dienen te
houden zodat dergelijke over-
schrijdingen niet meer voorko-
men.

Dames/Heren bestuurders trek uw
schouders niet op bij het lezen van
deze brief en gaat u niet over tot
de orde van de dag, maar bent u
zich bewust welke verantwoorde-
lijkheid u draagt naar de burgers
van de gemeente Vorden.
Met vriendelijke groet,

J.J. Hermans
Zutphenseweg 42
7251 DL Vorden.

RATTI
Zaterdag 4 september
AZSVll-Ratti4
Ratti BI - Sp. Lochem B3
Kon. UD C2 - Ratti Cl
Ratti Dl - Doetinchem D4
Be Quick Z. E3 - Ratti El

Zondag 5 september
Baakse Boys l - Ratti l
Oeken l - Ratti l (dames)

SOCH
Zaterdag 4 september
Holten Al - Socii Al; Doesburg D2
Socü Dl.

Zondag 5 september
Socii l - Barneveld l
Socii 2 - Zutphania 2
Warnsveldse Boys 4 - Socii 4
Socii 5 - Warnsveldse Boys 5

Arjan Mombarg voert klassement
in TInivé Topcompetitie' aan!

Ingezonden mededeling
buiten verantwoording van de redactie

Ik wil graag een reactie geven op
het stuk in 't contact, daar in staan
namelijk eerst vermeld dat vorden
in de wedstrijd om de 7e en 8e
plaats heeft gewonnen met penal-
ties! dat klopt inderdaad, maar ver-
vlogens staat bij de foto, waarbij
wij met de beker staan, en merel
(ik) een speech houd! dat is dus een
foutje en dat vind ik erg jammer,
want het moet natuurlijk wel
duidlijk zijn wat voor een toppres-
tatie wij geleverd hebben! nog een
ander foutje is dit: De meest ver-
rassende uitslag op deze eerste

wedstrijddag was ongetwijfeld die
tussen Middlesbrough FC en Vor-
den. (deze text komt van de inter-
net site!) maar, wij hebben op de
eerste wedstrijddag helemaal niet
tegen middlesbrough gevoetbald!
Mijn excuses voor al deze opmer-
kingen, want ik vind het al mooi
dat er zo'n lang stuk over het
toernbooi vermeld word, maar ik
moest het toch even kwijt!

Groetjes, Merel van Kessel (aan-
voerdster, van het team dat Vor-
den vertegenwoordigde)

Persbericht!
Sligro Groep neemt Plaza
Nederland BV over. Alle Plaza
cafetaria's blijven wel zelf-
standig ondernemers.

Sligro Groep is de grootste in-
koper in de cafetaria sector in
Nederland en één van de groot-
ste inkopers op Horeca gebied.

Door toevoeging van de 47 Pla-
za cafetaria's in Nederland,
heeft de Sligro nu meer dan 250
cafetaria's onder zich in formu-
le beheer.

Goed nieuws voor alle Plaza
ondernemers en hun klanten.
Dit betekent scherpere prijzen
en veel aantrekkelijke acties.

Boerderijproject Kieftskamp voltooid
Na een bouwperiode van ruim
acht maanden wordt half sep-
tember de nieuw gebouwde stal
voor melkkoeien, op landgoed
De Kieftskamp aan de Liefe-
rinkweg te Vorden in gebruik
genomen. Over enige tijd zal
een open dag worden georgani-
seerd waarop belangstellenden
kennis kunnen nemen van deze
bijzondere boerderij op dit eeu-
wen oude landgoed. Bovendien
zal in de toekomst de mogelijk-
heid bestaan om op afspraak en
in groepsverband een bezoek te
brengen aan deze boerderij.

WAAROM EEN NIEUWE STAL?
Het karakter van de landgoederen
Vorden en Kieftskamp wordt sterk
mede bepaald door vele eeuwen
van agrarisch gebruik, met weide
met vee en hooiland in laagtes,
langs beken en riviertjes. Omdat -
een vrij extensieve - landbouw de
drager is van dit aantrekkelijke,
natuurrijke coulissenlandschap,
nam Geldersch Landschap het ini-
tiatief om te proberen levensvatba-
re boerenbedrijven te behouden.
Twintig jaar geleden waren er nog
twintig pachters op Vorden/Kiefts-
kamp, nu zijn er nog drie en zon-
der een bijzonder initiatief als dit
zouden ze waarschijnlijk binnen
afzienbare tijd allemaal verdwe-
nen zijn. Dankzij agrarische her-
structurering blijven niet alleen
boeren actief op Vorden/Kiefts-
kamp, maar door ruiling van per-
celen komt ook 17 ha vrij voor na-
tuurontwikkeling. Bovendien wor-
den enkele nieuwe wandel- en
fietsroutes aangelegd.

HET VOORTRAJECT
Het heeft een hele poos geduurd

voordat dit project kon worden ge-
realiseerd.

Halverwege de jaren negentig zijn
al de eerste initiatieven ontwik-
keld. Op initiatief van Geldersch
Landschap en Geldersche Kastee-
len zijn toen samen met de onder-
nemende boeren Ben Ligtenberg
en Bert Wagenvoort, reeds plan-
nen gemaakt om een drietal agra-
rische bedrijven samen te voegen
tot een bedrijfseconomisch ge-
zond melkveebedrijf, waarbij bo-
vendien het ecologische aspect
een belangrijke factor was.

Diverse pogingen om het geheel fi-
nancieel haalbaar en gezond te
maken mislukten. Echter de aan-
houder wint. In 2002 werd einde-
lijk resultaat geboekt omdat de
Europese Unie, mede dankzij de
inspanningen van de provincie
Gelderland, bereid werd gevonden
om ruim dertig procent van de to-
tale kosten voor haar rekening te
nemen. Aangevuld met een groot
eigen aandeel van Geldersch Land-
schap en Geldersche Kasteelen en
de eerder genoemde ondernemers
werd het gehele project financieel
haalbaar.

DE NIEUWE STAL
Een belangrijk onderdeel van het
project vormt de bouw van een
nieuwe in het landschap passende
ligboxenstal aan de Lieferinkweg,
waarvan de bouw nu gereed is.
Aan de vorm van bebouwing wer-
den met name door het Geldersch
Landschap en Geldersche Kastee-
len en ook de gemeente Vorden
speciale eisen gesteld. Zo mocht
het uiterlijk van de gebouwen niet
te kolossaal van vorm worden. Bij

een stal voor 140 melkkoeien valt
dit niet mee, omdat allerlei techni-
sche aspecten hierin meespelen.
Zo worden de landbouwmachines
steeds groter van omvang, worden
de eisen voor ventilatie en licht
steeds verder bijgesteld en wordt
de opslag van mest steeds omvang-
rijker omdat de uitrijdtijden van
mest steeds korter worden. Daar-
naast is het voor een ecologisch
verantwoorde bedrijfsvoering van
belang dat een gedeelte van de
mest vaste stoffen zoals stro moet
bevatten. Dit betekende dat een
deel van de huisvesting uit een
potstal moest bestaan.

De hoofd bouwmassa (1900 m2)
heeft een kapvorm, bestaande uit
drie geledingen met een open ka-
rakter. Passanten kunnen hier-
door in de stallen kijken. Er is een
moderne melkstal voor het gelijk-
tijdig melken van 24 dieren, en
een subway onder de melkstal
waarin de techniek is onderge-
bracht.

Hiervoor is mede gekozen om het
gebouw toch zo compact mogelijk
te houden. In de stal zijn ligboxen
aanwezig voor 90 dieren en kun-
nen de overige 50 dieren een
plaats vinden in de potstal. In het
totaal worden hier derhalve 140
melkkoeien gehuisvest.

De werktuigenberging (600 m2)
biedt ruimte voor de opslag van
hooi en stro en de machines die bij
de boerderij horen. Daarnaast zul-
len pasgeboren kalveren de eerste
3 maanden hier verblijven alvo-
rens ze verplaatst worden naar een
andere locatie, waar alle jonge die-
ren zijn onder gebracht.

Arjan Mombarg is er zaterdag-
avond tijdens de marathon van
Alem in geslaagd om als vierde
te finishen, waardoor hij thans
het klassement aanvoert in de "
Univé Topcompetitie".

De Vordenaar heeft met nog één
wedstrijd te gaan, drie punten
voorsprong op de Belg Frank Fiers
en vier punten voorsprong op de
Belg LUC Bartholomeeusen. De
laatste wedstrijd in deze competi-
tie, die in totaal over vijf wedstrij-
den (marathons van 60 kilometer)
gaat, wordt zaterdag 18 september
gehouden in Eindhoven. Hoe de
wedstrijd daar ook mocht verlo-
pen, één ding is zeker, eindigt Ar-
jan Mombarg in die wedstrijd bij
de eerste drie, dan is hij sowieso
kampioen en nergens van afhan-
kelijk.

Zaterdagavond eindigde de wed-
strijd in een massasprint. Halver-
wege de race was er weliswaar een
viertal skeeleraars ontsnapt, tien
kilometer voor de finish was alles
weer bij elkaar. De sprint werd af-
getekend gewonnen door de Belg
Kenny Pierlo. De strijd om de twee
de plek was in feite een close finish
tussen een drietal skeeleraars; de
Belg LUC Batholomeeusen werd

tweede, Roei van Hest uit Apel-
doorn werd derde en Arjan Mom-
barg dus vierde. De Vordenaar, blij
met het resultaat had niet zo'n
goed gevoel over de wedstrijd zelf.

"Ik had geen goede benen, had
ook te maken met het feit dat ik
een paar dagen met buikgriep heb
gekampt en dat sloopt je wel. Bo-
vendien moest ik het in Alem al-
leen doen, geen steun van mijn
drie ploeggenoten die in deze wed-
strijd om diverse redenen verstek
moesten laten gaan", aldus Arjan
Mombarg . Nog wel ander goed
nieuws over de Vordenaar. De afge-
lopen week heeft hij een nieuw
contract met Erik Hulzebosch ge-
tekend waardoor hij ook volgend
voorjaar en zomer (skeeleren) op-
nieuw de kleuren van Nefit zal
proberen hoog te houden. Ook zal
hij aanstaande winter zowel op de
kunstijsbaan als op natuurijs voor
deze ploeg rijden. Het komend
weekend staat er voor Mombarg,
alvorens hij naar de WK in Italië
vertrekt nog twee wedstrijden op
de kalender. Zaterdag 4 september
in Axel (Zeeuws Vlaanderen) een
wedstrijd voor de "Univé World on
Wheels" competitie en zondag-
middag 5 september een "open
wedstrijd" in Twello.

Jong Merakker wint
spectaculair Oranjespel
'Water' speelde dinsdagavond
tijdens het Oranjespel in Wich-
mond- Vierakker een belangrij-
ke rol.

De deelnemers (in totaal 16 teams)
kregen een vijftal spelrondes voor-
geschoteld met onder andere als
laatste onderdeel het "water- door-
geef- spel", waarbij letterlijk ieder-
een een nat pak opliep. Dat mocht
de pret van de deelnemers niet
drukken. Net als bij het publiek
dat vanwege een paar fikse regen-
buien, ook verre van droog bleef.
Dus bleef gedeelde smart, halve
smart!

Het Oranjespel vormde een onder-
deel van de feestweek dat deze week
in Wichmond-Vierakker plaats vond.
De deelnemende teams bestonden
uit acht personen, waarvan mini-
maal drie dames. De ploegen wer-
den bij de verschillende spelonder-
delen door hun 'eigen' supporters-
schare luid aangemoedigd.

Tijdens de verschillende spelon-
derdelen werd behoorlijk wat van
de conditie van de sporters gever-
gd, zoals bij het skilopen, waarbij
drie spelers vooruit en drie spelers
achteruit, tegelijk op ski' s een par-
cours moesten afleggen. Bij de
kruiwagenrace moesten telkens
twee personen van een ploeg, op

een omgekeerd dienblad tien be-
kers water overbrengen. Dit lever-
de komische taferelen op doordat
de kruiwagens en bekers toch wel
erg wankel waren! Wie heeft er
ooit gehoord van "tennisballen
poepen"? In Wichmond-Vierakker
weten ze na dinsdagavond precies
wat het inhoudt. De deelnemers
moesten daarbij namelijk met een
tennisbal tussen de benen over
een hindernisbaan klimmen,
waarna de tennisbal in een emmer
"gepoept" moest worden!

Bij het spelonderdeel "paaltje lo-
pen" moesten de deelnemers ge-
blinddoekt het terrein over en
daarna ook nog tien keer rond een
paal lopen. Het leken net slaap-
dronken mensen die kris kras
ronddoolden. De kennisquiz was
een "ren-je-rot"-spel waarbij vooral
de kennis van de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst werd getoetst. Het
team van Jong Vierakker werd uit-
eindelijk winnaar van het Oranje
spel. De verdere uitslagen: 2 Del-
den; 3 Pierendiek; 4 Dorpsstraat; 5
Polweg/ Ockhorstweg; 6 Koekoek-
straat; 7 Heerlerweg; 8 De Wogt; 9
De Kempe; 10 Lankhorsterstraat/
Achter; 11 Toverstraat/Walterslag-
weg; 12 Lankhorsterstraat Voor; 13
Hackforterweg; 14 Vogelzang; 15
Vierakkersestraat; 16 Zooitje Mes-
sjogge.

Clubkampioenschappen
Vordens Tennis Park
Van maandag 30 augustus t/m
zondag 12 september worden
de jaarlijkse clubkampioen-
schappen enkel, dubbel en mix
van VTP Vorden gehouden. Zo-
wel de jeugd als de senioren zul-
len gedurende deze twee weken
in poules wedstrijden spelen.

Dit jaar heeft de toernooicommis-
sie besloten om bij de senioren 3
categorieën te maken, bestaande
uit de categorie 4-5-6, categorie 7
en 8 en categorie 9. De jeugdleden

die de speelsterkte 6 of hoger heb-
ben mogen in de enkel deelnemen
bij de senioren. Maar liefst 75 seni-
oren hebben zich opgeven en er
worden 158 partijen gespeeld. Dus
een volle bezetting.
Bij de junioren is er een verdeling
gemaakt tussen het basisonder-
wijs en het voortgezet onderwijs.
Op zondag 12 september zullen de
finales plaatsvinden, waarna de
huldiging van de kampioenen
plaats zal vinden met een feeste-
lijke afsluiting.

Al gekeken op iMnArur.contact.nl voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?
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Ecotrans B.V. te Vorden is een groeiend transportbedrijf met een
modern wagenpark. Wij zijn gespecialiseerd in het vervoeren van
bulkgoederen voor de agrarische sector. Het totale onderhoud
van de ruim 50 combinaties gebeurt in onze eigen werkplaats.

In verband met de toename van onze activiteiten zoeken wij op
korte termijn een:

PARTTIME CHAUFFEUR m/v

WEEKBLAD

CONTACT

KORTING

Die 's avonds eens een rit wil laden of lossen en/of enkele dagen
per week wil rijden.

Wij vragen voor deze functie:
• bezit van een chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E
• affiniteit met / ervaring in de agrarische sector
• wonende in de omgeving van Vorden

MONTEUR m/v

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
CERTIFICAATHOUDER

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

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

Die er geen bezwaar tegen heeft om, indien nodig, in de wasplaats
te helpen.

Wij vragen voor deze functie:
een jonge (leerling) monteur
bezit van een chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E
wonende in de omgeving van Vorden.

Wij bieden:
een prettige werksfeer
goede arbeidsvoorwaarden

Voor informatie of sollicitatie:
Ecotrans B.V, T.a.v. de heer R. den Hollander,
Ambachtsweg 18, 7251 KW Vorden
of telefonisch (0575) 49 85 55

ECOTRANS
t r a n s p o r t l

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in full colour als met steunkleur. Telefoon (0575) 551010

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers
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PROGRAMMA ZONDAG 5 SEPTEMBER

Kijk
voor

nieuws
ook
op:

9.OO uur WERELDRECORDPOGING oldtimer-Kreidlers

1O.3O uur TOERRIT oldtimer-brommers en motoren

13.OO uur Dorpsfair en motorSPEKTAKEL

14.OOuur Oldtimer-DEFILÉ

14.3O uur Groot BLOEMENCORSO

16.00 uur KERMIS

18.00 uur AVONDCORSO

20.30 uur KERMIS met optreden
van Fashion Showband

l .

'oemeHcp
l

Maandag in de feesttent: Kaliber.
Dinsdag op het podium: V-male!

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

U deBÓs

Kijk voor meer informatie op www.bloemencorsobeltrurn.nl

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
« 0544 - 377008

BORCULO
« 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06- 18976218



Zweedse springruiter RolfGoran Bengtsson bronzen medaillewinnaar in Athene De smaak te pakken krijgen
Zijn paard 'Mac Kinley* gefokt door
Vordense dierenarts Jan Breukink!

Iri-Sina met haar zoon 'Mac Kiriley'

Vorige week behaalde de
Zweedse springruiterequipe in
de landen wedstrijd tijdens de
Olympische Spelen in Athene
de bronzen medaille. Dit mede
dankzij ruiter Rolf Goran
Bengtsson die met zijn paard
"Mac Kinley" tweemaal foutloos
sprong. Een prachtige prestatie,
want het gelukte slechts vier
van de 70 ruiters om met "O"
fouten af te sluiten. De Vorden-
se dierenarts Jan Breukink
vond het prachtig want "Mac
Kinley" werd tien jaar geleden
door hem gefokt!

Jan Breukink over zijn hobby: "Ik
ben vijftien jaar geleden begonnen
met het fokken van veulens, hart-
stikke leuk om te doen. De uitda-
ging daarbij is om een zo goed mo-
gelijk paard te fokken. Prachtig
om een jong veulen te zien op-
groeien, het mak te houden. Dat
was tien jaar geleden ook het geval
met "Mac Kinley". Het stamboek
schreef voor dat in dat jaar (1994)
de naam van het veulen met een
"M " moest beginnen. Ik noemde
het veulen "Mondriaan". Toen ik
het dier drie jaar later verkocht
doopte de nieuwe eigenaar de
naam om in "Mac Kinley", waar-
schijnlijk omdat die naam meer
tot de verbeelding spreekt.

Tijdens een hengstenkeuring in
Den Bosch werd "Mac Kinley" aan-
gewezen voor een verrichtingson-
derzoek. Dan wordt het paard "on-
der zadel" door een groep ruiters
getest om te zien of het dier goed
genoeg is om dekhengst te wor-
den. Echter, men vond "Mac Kin-
ley" tijdens een tussenexamen
niet goed genoeg.

Trouwens ik had hem net daar-
voor tegen een goede prijs ver-
kocht", zo zegt Jan Breukink. Het
paard is t/ m zijn 5e jaar in Neder-
land gebleven en werd het met
springruiter Mark Houtzager in
1999 kampioen van Nederland bij
de vijf-jarigen.

Jan Breukink: "Mac Kinley" is toen
ter plekke verkocht aan een drie-
manschap. Deze heren hebben het
paard een half jaar later weer
doorverkocht aan een schatrijke
Italiaanse mevrouw. Deze dame
heeft het paard vervolgens in trai-
ning gezet bij een Italiaanse ruiter.

In 2001 heeft die bewuste me-
vrouw het paard daar weer wegge-
haald en in training gezet bij Rolf
Goran Bengtsson uit Zweden. Deze
Bengtsson is ëén van de beste rui-
ters in de wereld. In al die jaren
heb ik "Mac Kinley" gevolgd, deels
via Internet en deels door een stel
enthousiaste mensen die de paar-
densport volgen en die mij op de
hoogte hielden.

WERELDTOPPER
Toen Bengtsson vorige week in
Athene een medaille won, heb ik
ook veel reacties gehad. Wel leuk
natuurlijk die medaille, het zou te
ver voeren wanneer ik zou zeggen
dat ik trots ben, tenslotte sprong
ik niet zelf in Athene rond", aldus
een relativerende Jan Breukink. Ik
heb Rolf Goran Bengtsson nog
nooit gesproken, hoop ik nog wel
een keer te doen. Toen ik begin
van de zomer hoorde dat hij zich
met "Mac Kinley" met Zweden
voor de Olympische Spelen had ge
kwalificeerd, ben ik ruiter en
paard intensiever gaan volgen.

Toen ik het paard op T.V. zag, ken-
de ik hem wel terug. Ik zag het aan
de aftekening. Vakmensen be-
schouwen "Mac Kinley" als een we
reldtopper. Wat het paard mo-
menteel waard is? Ik zou het niet
weten, ik denk wat de gek er voor
geeft, misschien wel een miljoen
euro", zo zegt Breukink.

Op het moment dat wij Jan Breuk-
ink in de dierenartsenpraktijk "De
Graafschap" spraken (vrijdagmid-
dag) stond in Athene de individu-
ele springwedstrijd op punt van
beginnen. "Ik heb helaas geen tijd
om te kijken, het werk gaat voor,
ik moet zo dadelijk nog naar een
hengstenstation. Trouwens of ik
nu wel of niet kijk, "Mac Kinley"
gaat daardoor echt niet hoger of
lager springen", zo zegt Jan Breuk-
ink lachend. Tussen twee haakjes,
dierenarts Breukink is paarden gi-
nekoloog . De dierenartsenprak-
tijk "De Graafschap" heeft vier
hengstenstations (Vorden, Ruurlo,
Geesteren, Twello) als klant.

Jan Breukink houdt zich vanaf
april t/m augustus fulltime bezig
met wat men "Follikel Controle"
noemt (bepalen wanneer een mer-
rie geïnsemineerd moet worden).
Achttien dagen na de inseminatie

wordt middels een echo gekeken
of het paard drachtig is. Wij be
handelen afwijzend hormonaal
gedrag. Normaliter krijgen 90 pro-
cent van de merries na drie jaren
een veulen, bij ongeveer tien pro-
cent is dat al na twee jaar. Er zijn
uitzonderingen. Wij hebben mo-
menteel bij één van de hengsten-
stations een 26 jarige merrie die
net een veulen heeft gekregen! Ge
middeld krijgt een merrie tijdens
haar leven circa tien veulens", zo
vertelt Jan Breukink.

OORTJES NAAR VOREN
"Wat wij niet kunnen zien is, of
een veulen geschikt is voor de
springsport. Wel kunnen we direct
constateren of het veulen qua "in-
terieur" voldoende of goed is. Met
andere woorden of er aan de "bui-
tenkant" lichamelijke gebreken
zijn. In de springsport gaat het om
de "binnenkant" van het paard.
Wil het paard meewerken, wil het
paard over een hindernis sprin-
gen, dat soort dingen. Is het paard
"zadel-mak" gemaakt dan pas kun
je zien of het voor de springsport
geschikt is. Staan de oortjes naar
voren, "valt het de hindernis aan",
daaraan kun je zien dat het paard
duidelijk plezier heeft tijdens het
springen", zo legt Jan Breukink
uit.

"Mac Kinley" komt overigens uit
een goed "nest". De moeder van
hem "Iri-Sina" genaamd (Sina
duidt op de stam) heeft een half-
broer die tijdens een hengsten-
springconcours in zijn leeftijds-
klasse kampioen van Nederland is
geworden. Dit paard ("Rocco") is
vorig jaar naar Italië verkocht, dit
vanwege het feit dat de naam
"Mac Kinley" in dat land bekend-
heid geniet. Jan Breukink gaat
weer terug naar het begin van zijn
verhaal, het fokken van veulens.
"Dit jaar heb ik een mooi merrie
veulen gefokt.

"Zoë-Sina" is op 25 juni jongstle
den geboren. Deze merrie moet de
"lijn" in stand houden", zo zegt
Jan Breukink. Wij zijn benieuwd
of er in 2008, wanneer de Olympi-
sche Spelen in China worden ge
houden", opnieuw paarden aan
het springtoernooi deelnemen, die
ooit in Vorden hun levenslicht za-
gen. "Alles is mogelijk" zo zegt Jan
Breukink gekscherend!

De smaak te pakken krijgen als
thema van de Startzondag op
zondag 5 september van 10.00 -
12.30 uur in en om de Dorps-
kerk van Vorden.

Misschien hebben we nog wel
steeds de smaak van de vakantie te
pakken en denken nog niet aan
een nieuw seizoen, maar toch gaat
het winterseizoen van de Her-
vormde Gemeente Vorden van
start op zondag 5 september. Wil
je ergens de smaak van te pakken
krijgen dan moetje ervan proeven
en dat kan op 5 september. Proe
ven aan de nieuwe activiteiten die
van start gaan voor jong en oud ,
in en buiten de kerkdiensten.
Waar kunnen we aan proeven of
alvast een beetje aan ruiken? Een
nieuwe musical, een nieuw kerk-
blad, en iets heel nieuws 'de talen-
tenkrant', er zijn vast heel veel ver-
borgen talenten in onze gemeente
en die willen we opsporen, men-
sen uitnodigen, uitdagen mis-
schien wel om iets met hun talen-

ten te doen.Ook via de website
www.bogchelman.nl kan men er
meer over aan de weet komen.
Misschien krijgt u wel de smaak te
pakken van de activiteiten van een
van de vele groepen die zich pre
senteren voor en na de dienst. We
beginnen om 10.00 uur met kof-
fie/thee/fris naar ieders smaak. De
dienst die ook het thema "de
smaak te pakken krijgen" mee ge
kregen heeft begint om ongeveer
10.30 uur, er is tijdens deze dienst
gewoon zondagsschool. Na de
dienst kunt u de presentaties nog
bekijken en elkaar ontmoeten bij
koffie e.d. Voor de kinderen zijn er
activiteiten.waarvan we wel zeker
durven te zeggen dat die in de
smaak vallen.
Om 12. 00 uur sluiten we af met
het gezamenlijk eten van de lun-
chpakketjes die we zelf meebren-
gen, wie weet gaat het daarmee als
met het gras van de buurman, is
de smaak van een andermans
brood lekkerder dan dat van ons-
zelf. Iedereen is van harte welkom.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571) 27 40 58

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.

Dutch Open wegraces Assen

Swen Ahnendorp twaalfde in de Supersport Foto: Henk Teerink

Afgelopen weekend werd er in
Assen gereden om het Neder-
lands kampioenschap voor mo-
toren.

De trainingen op zaterdag werden
onder wisselende weersomstan-
digheden gereden. Dit pakte goed
uit voor de teams uit de regio. In
de klasse supersport behaalde Ar-
no Visscher een vierde tijd voor
het Pajic Kawasaki team. Arie Vos
zette een elfde tijd neer en Swen
Ahnendorp kwalificeerde zich als
eenentwintigste voor het Pajic
team. Harrie van Beek nam genoe
gen met de twaalfde tijd voor het
Hartelman Yamaha team.

In de superstock klasse haalde
Visscher de polo. Hans Smees nor-
maal uitkomend in de 250cc klas-
se reed nu mee in de supermono
klasse en zette een prima tweede
tijd tijdens de verradelijke natte
training op zaterdag. De wedstrijd

op zondag in de supersport klasse
was er een om van te smullen.
Overal werd er gestreden om een
goede klassering. Vos werd zesde
en v. Beek en Visscher kwamen bij-
na gelijktijdig over de finish als
achtste en negende. Swen Ahnen-
dorp was in gevecht met een stuk
of vier rijders en werd uiteindelijk
twaalfde.

De wedstrijd werd gewonnen door
de Australier Muggeridge. Visscher
kon zijn pole in de superstock niet
omzetten in een overwinning en
werd na een felle strijd te hebben
geleverd vijfde. De wedstrijd werd
gewonnen door de Belgische rijder
van Keymeulen. Hans Smees haal-
de het podium door als tweede te
eindigen op vier seconden van de
winnaar in de supermono. Over
twee weken is er het WK Superbi-
ke weekend met daarin alle teams
en rijders uit de regio vertegen-
woordigt.



Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

M O D E S H O W
Jeep

EXIT

-w
POitlïE*

Woensdagavond 8 september

modeshow
U krijgt een impressie van de najaars- en
wintercollectie van Yvonne Jeugdmode,
Roosenstein Quality Wear en Anthony's
Country Store i.s.m. Ami Kappers,
Kant Music Service, Free-Wheel e.a.
Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur in het
Dorpscentrum Raadhuisstraat 6, Vorden.

CAKEWALK Entree en kopje koffie gratis.

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia , 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

. s

;

Sports

Open Qag bij Strada Sports Vorden

Kom zondag 5 september naar de
Open Dag van Strada Sports Vorden
voor een frisse start

Van 10.00 tot 13.00 bent u van harte
welkom.
Onder het genot van een gratis kopje koffie
kunt u kennis maken met ons centrum, onze
faciliteiten en de nieuwe Pilates-lessen!

Bij inschrijving voor de 4-weekse Pilates
introductiecursus of voor één van onze andere
faciliteiten betaalt u geen inschrijfgeld!

Kom langs en maak kennis met het
fit&funconcept van Strada Sports.

Strada Sports Vaassen

Kouwenaarspad 18, 8172 EA Vaassen, T 0578 56 00 60, F 0578 56 07 87

Strada Sports Vorden

Burg. Galleestraat 67a, 7251 EA Vorden, T 0575 55 40 91, F 0575 55 40 97

www.stradasports.nl

Weekblad Contact,

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

CD

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80
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V.V. VORDEN
VIERT FEEST!
3-4-5 SEPTEMBER '04

v.v. Vorden bestaat 75 jaar en
dat gaat gevierd worden!
Het jubileumweekend op

3, 4 en 5 september staat bol
van verrassende activiteiten

voor jong en oud!

18.00 uur Herdenking op de algemene begraafplaats in Vorden

19.45 uur Disco voor de pupillen op het voetbalveld

20.00 uur Receptie in 'de Herberg' aan de Dorpsstraat in Vorden

21.30 uur Disco voor iedereen op het voetbalveld

14.00 uur Reünie voor (oud)leden

20.00 uur Grote feestavond
m.m.v orkest 'Example'

Be/de activiteiten vinden plaats in de
grote feesttent op het voetbalveld

13.00 uur Doe- en naopraotdag
voor het hele gezin op
het voetbalveld

informatie op: www.w-vorden.nl

We hebben de mooiste planten voor u in-

gekocht die er vanaf 4 september z/'/n.

Kom snel kijken!

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92
Mob. 06 53362300
Gewijzigde openingstijden:
Geopend wo. t/m vr. van 13.00-17.00 uur - zat de gehele dag.



Gezellig en sfeervol tennistoernooi

yenarius
Van 25 t/m 29 augustus is op de
Ruurlose tennisbanen voor de
achtste keer het Avenarius 35+
Dubbeltoernooi gehouden.

Tijdens deze vijf dagen werden er
135 wedstrijden gespeeld in de da-
mes, heren en gemengd dubbel-
spel. Hoewel de organisatie de eer-
ste dagen nogal last had van de
wisselende weersomstandigheden

konden alle partijen op tijd afge-
werkt worden. Op zondag werden
nog een aantal halve finales ge-
speeld waarna de finales konden
worden afgewerkt. In de 5 catego-
rie moesten op zondag tijdens de
laatste poulewedstrijden de win-
naars bekend worden. Ook dit jaar
werden de deelnemers weer ge-
trakteerd op een uistekend verzorg-
de catering van Hotel Restaurant

Avenarius. Deze goede verzorging
was terug te vinden in het goede ni-
veau van de tennispartijen.
Rond de klok van zessen werden
door voorzitter Jan de Boer de prij-
zen, de bekende dinerscheques,
uitgereikt. Na afloop van de prijs-
uitreiking was er voor alle fina-
listen volgens de traditie van het
toernooi het bekende glas cham-
pagne.

UITSLAGEN: (DE WINNAARS ZIJN ONDERSTREEPT)
Gemengd Dubbel 8:
Dames Dubbel 8:
Heren Dubbel 8:

Gemengd Dubbel 7:
Dames Dubbel 7:
Heren Dubbel 7:
Gemengd Dubbel 6:
Dames Dubbel 6:
Heren Dubbel 6:
Gemengd Dubbel 5:

Dames Dubbel 5:
Heren Dubbel 5:

l Lonneke GerritsmafTom van Thiel (poule winnaar)
Annie Klein Gunnewiek/Lidwien ten Have - Janny Evers/Agnes Kuipers 1-6 3-6
1 Arnold LabohmfTom van Thiel (poule winnaar)
2 Martin Hoytink - Raymond Luttikholt
Janny Willemsen/Wout Kruize - Wilma Hengeveld/Joop Eilers 6-3 6-2
Carla Brands/Boukje Qosterveld - Janny Willemsen - Loes Kappers 6-7 6-2 64
Ruud Eilers/Joop Eilers - René Oldenkotte/Gerrit Halfman 7-6 4-1 opg.
Ans v.d. Vlekkert/André v.d. Vlekkert - Doortje Leupens/Henny Veldkamp 7-5 6-2
Ria Groen/Ricky Ligtenbarg - Poortje Leupens/Elise van Strijen 1-6 7-5
Peter v.d. Poel/fan Meerdink - Michel Otten/Tan Oude Heuvel 1-6 7-5 6-2
1 Lucienne den Duijf/Aalt van Kernebeek (poule winnaar)
2 José Oude Heuvel/Jan Oude Heuvel
l Ellen Otten/José Oude Heuvel (poule winnaar)
Wim Hoevers/Aalt van Kernebeek (poule winnaar)

Dit jaar maar liefst vier dagen volop feest!

Witkamp heeft weer een supervet
programma tijdens de Larense Kermis
Dancing/discotheek Witkamp
heeft haar bestaansrecht in de
afgelopen twee jaar ruim-
schoots bewezen. Ook tijdens
de Larense Kermis staat er dit
jaar wederom een ronduit spec-
taculair programma in de po-
pulaire uitgaansgelegenheid.
Grote namen in het lijstje zijn
o.a. Wipneus en Pim, Fragment,
Jannes en De Zingende Fresiais.
Dit jaar is voor het eerst de vrij-
dag aan het Kermisprogramma
toegevoegd, zodat je maar liefst
vier dagen Larense Kermis kunt
vieren. De Larense Kermis vindt
plaats vanaf vrijdag 3 t/m maan-
dag 6 september.

Vrijdag gaat het gelijk loos in Wit-
kamp met het illustere DJ-duo
Wipneus en Pim. Wie kent ze niet,
de party DJïs van Nederland. Al ja-
ren draaien Wipneus en Pim ieder
festival, feesttent en zaal compleet
plat met hun mix van TV-tunes,
discokrakers, Hollandse hits en on-
verwachte rockklassiekers. Deze
gasten weten als geen ander hoe
een feestje te bouwen. Vrijdag 3
september zijn Wipneus en Pim te
gast in.de Balustradezaal van Wit-
kamp. Zaterdag 4 september zijn
alle zalen geopend in Witkamp.
De Top-100 formatie Beethoven
staat in de Balustradezaal. Verder
zijn er diverse thema's in de ande-
re zalen en DJ Galaga is de speciale
gast in de Beachclub. Zondagmid-
dag is het vanouds rock in roll tijd
in Witkamp. De Zingende Fresiais
zijn op veler verzoek weer terugge-
vraagd om hun supermelige mix
van Hollandse hits en rock 'n roll
ten gehore te brengen. Bij deze
supermafkezen is het altijd feest!
Zondagavond staat Top-100 band
Millstreet in de grote zaal en DJ

D'Light in de Beachclub.
Maandagmiddag gaat het dan al-
weer onmiddellijk loos in Wit-
kamp met dé coverband van de
laatste jaren, Fragment. Deze, oor-
spronkelijk uit Engeland afkomsti-
ge, band lijkt wel minstens dui-
zend nummers op hun repertoire
te hebben. Als geen ander weet
Fragment exact in te spelen op het
publiek in de zaal.
Hierdoor is geen enkele show van
dit trio hetzelfde en altijd weer
verrassend. Ook is het meesterlijk
als de jongens zich wagen aan
Nederlandstalig materiaal. En dat
komt
goed uit, want als speciale gast
heeft Witkamp deze middag Jan-
nes uitgenodigd. Jannes is dé
nieuwkomer van het Nederlandse
lied. Zojuist is zijn eerste langspe-
ler verschenen en met Jannes op

het podium is het onmogelijk stil-
staan. Party!

In de avond staat MXL in de Ba-
lustradezaal en is er een speciale
Mallorca Beach Party met DJ Den-
nis. Op alle dagen staat DJ Jeroni-
mo in het café van Witkamp te
draaien. Deze Aprés Ski top DJ
weet als geen ander hoe je een
feestje moet maken. Maar liefst
vier dagen gaat Jeromi ons enter-
tainen. Dit wordt een ware uitput-
tingsslag voor de DJ en natuurlijk
ook voor het publiek. Niet te mis-
sen dus! Tijdens de Larense Kermis
is er geen busvervoer. De entree
voor het concert van Wipneus en
Pim bedraagt 7,50 euro. De rest
van de dagen is de entree geheel
gratis! Alle verdere info kun je vin-
den op de Witkamp website:
www.witkamp.com

Overgewicht, een van
de snelst groeiende
gezondheidsproblemen!
Op dit moment kampt onge-
veer 30% van de vrouwen en
40% van de mannen met over-
gewicht en dit percentage stijgt
snel. Aan dit overgewicht ligt
vaak een verkeerd voedings-
patroon ten grondslag.

We leven in een maatschappij
waarin alles steeds sneller meot en
junkfood is iets gewoons gewor-
den in ons eetpatroon. Als er wei-
nig tijd is om te koken dan wordt
er vaak snel even wat gehaald bij
de plaatselijke chinees, cafetaria of
de shoarmazaak.

Met een beetje geluk hoeven we er
zelfs de deur niet voor uit en
wordt het bezorgd. Daarnaast ko-
men er ook steeds meer vette pro-
dukten voor in ons dagelijks eten.

Al met al een zorgwekkende ont-
wikkeling. Veel mensen proberen
het overgewicht weer kwijt te ra-
ken omdat ze zich er niet lekker
bij voelen of omdat hun huisarts
ze hierop wijst. Men begint heel
gemotiveerd te lijnen maar het
lange-termijn-resultaat blijft vaak

uit. Dit komt o.a. doordat mensen
allerlei pillen en poeders gaan ge-
bruiken. Bij Beheer 'Slank-Klup'
pakken we de kern aan, namelijk
het aanleveren van een goede eet-
gewoonte, en juist dat wordt bij
het gebruik van poeders en pillen
niet aangepakt. Met 'wonderpillen
en -poeders' bereikt u veelal snel
resultaat. Bij Beheer 'Slank-Klup'
behaalt men blijvend resultaat.

De wekelijkse bijeenkomsten bij
Beheer 'Slank-Klup' zijn educatief
en motiverend. Niet allen vanwege
het wekelijkse resultaat dat op de
weegschaal te zien is, maar ook
door het contact met lotgenoten
en de klupleidster. Juist dat fre-
quent samenkomen is iets wat
enorm stimuleert en bij andere
methoden ontbreekt.

Kijk op www.slank-klup.nl voor
meer informatie of kom een kijkje
nemen in een van de 300 klups.
Waaronder Ruurlo, Vorden, Warns-
veld, Wichmond en Zelhem, tel.
(0575) 55 21 272 of bel naar het
hoofdkantoor (0523) 23 15 71 (zie
de advertentie).

De Heksenlaak in Barchem

Jubilerende Oude Trekker en Motoren
Vereniging organiseert grote show
Op zaterdag 8 september 1979
werd in het Overijsselse Ambt
Delden door een stel liefheb-
bers van oude trekkers en werk-
tuigen de vereniging De Oude
Trekker opgericht.

In november 1979 werd de Statio-
nair Veteraan Motor Vrienden-
kring opgeheven en vervolgens
ondergebracht bij De Oude Trek-
ker. Vanaf dat moment heette de
vereniging de Oude Trekker en
Motoren Vereniging (O.T.M.V.).
Vanaf het begin werd door de vere-
niging een clubblad, Pionier gehe-
ten, uitgegeven. Dit blad was eerst
in A 5 formaat en spoedig werd de-
ze uitgevoerd in de huidige A4 for-
maat. Het blad wordt in de oneven
maanden uitgegeven en het bevat
veel informatie, beschrijvingen
van bepaalde trekkers, stationaire
motoren of werktuigen, boekbe-
sprekingen, afdelingsnieuws en
een rubriek Te koop en Te koop ge
vraagd . Het ledental is in de afge-
lopen 25 jaar uitgegroeid tot 5.600
leden. Deze leden zien iedere keer
reikhalzend uit naar de nieuwe Pi-
onier.

De OTMV is verdeeld in 12 afdelin-
gen, in principe één afdeling per
provincie. Coördinerend is er een
landelijk bestuur welke het club-
blad uitgeeft, het ledenbestand en
de financiële zaken beheren en te-
samen met of in overleg met de af-
delingsbesturen een beleid uitzet.

De afdelingen zijn autonoom en
organiseren zelf diverse evene-
menten, zoals shows, regionale
ploeg- en maaiwedstrijden en afde-
lingsvergaderingen waarbij spre-
kers worden uitgenodigd. Het lan-
delijke bestuur van de OTMV orga-
niseert de nationale ploeg- en
maaiwedstrijden waarbij de beste
twee van de afdelingen strijden
om de nationale titel.

OTMV telt niet alleen oudere le-
den, het geen zou kunnen worden
geconcludeerd, doch ook vele jon-
gere leden. Al deze leden hebben
gemeen dat zij allen interesse heb-
ben in het oude materiaal en heb-
ben al dan niet zelf een oude trek-
ker, stationaire motor of werktuig.
Vele leden hebben hun materiaal
verkregen door aankoop, velen

hadden vroeger thuis zo'n trekker,
werktuig of stationaire motor en
hebben zo'n zelfde weer weten te
kunnen kopen en enkelen hebben
het indertijd verkochte weer terug
kunnen kopen. In de loop der ja-
ren hebben de leden vele oude
merken, waarvan velen het be-
staan niet weten, voor de sloop we-
ten te behoeden en hebben deze in
de originele staat terug gebracht.
Veel leden zijn merkvast en som-
migen hebben van een bepaald
merk een hele collectie weten op
te bouwen. Op de diverse drukbez-
ochte shows wisselen de leden vele
ervaringen met elkaar uit en wor-
den diverse onderdelen van eige-
naar verwisseld zodat het ontbre-
kende onderdeel toch nog gemon-
teerd kan worden.

Op 4 en 5 september wordt er ter
gelegenheid van het 25 jarige be-
staan van de OTMV een grote show
georganiseerd op het terrein van
manege - camping De Heksenlaak
aan de Zwiepseweg in Barchem.
Vrijdag 3 september zullen een
225 tal trekkers eerst een toertocht
door de omgeving rijden om de
mooie omgeving alvast te verken-
nen.

Zaterdagmorgen 4 september zal
de opening plaatsvinden door de
voorzitter Klaas Dijkstra van de
OTMV. Hierbij zal hij worden geas-
sisteerd door Rieke Lantink, de
echtgenote van de mede oprichter
en eerste voorzitter van de OTMV.

Op de terreinen van Landgoed
Ampsen aan de Ampsenseweg te
Lochem zullen de nationale ploeg-
wedstrijd worden gehouden. De
opening van het ploegen zal wor-
den verricht door de eigenaar van
het ploegterrein, Jonkheer mr.
R.E.W. van Weede. Tijdens de feest-
avond op zaterdagavond zullen
enkele leden worden gehuldigd en
tevens zal het eerste exemplaar
van het jubileumboek aan de ere-
leden worden overhandigd.

Aan de show nemen een 650 tal
trekkers, 80 tal stationaire moto-
ren en 90 werktuigen deel. Uit Vor-
den, Ruurlo en Barchem hebben
zich ook diverse leden van de
OTMV zich aangemeld om deel te
nemen aan de tweedaagse show.
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Kindrrboekeirwcek
woensdag van start
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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

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 5123 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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28



BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Sucadelappen
Kilo

ELDERS 1O.49

49

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Roomboter
appel-,
abrikozen- of
kersenflap
Vers uit eigen oven
Per stuk

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Broccoli
500 gram

ELDERS 1.19

49

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Appelsientje
Sinaasappelsap
of appelsap
Pak 1 liter

ELDERS O.89

Crolsch
Pils

Pijpje 30 cl. of
Beugelf les 45 cl.

Krat
24 of 16 flesjes

ELDERS
8.99/9.99

Ariel Poeder
Pak 2700 gram

Tabs
Pak 56 stuks of

Vloeibaar color
of hydractive
Flacon 3 liter.

Per stuk

ELDERS 9.35

Pampers
Easy Ups,

Babydry
of New baby
Diverse maten

Pak 34-70 stuks

ELDERS 12.99

Lotus
Toiletpapier

Finesse
Pak 24 rollen

ELDERS 7.99

24 rollen
l fa ft i

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Elke week een groot aantal aanbiedingen die u
ECHT NERGENS ANDERS GOEDKOPER aantreft.

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

wordt direct aan u terugbetaald!

Verse worst
Kilo

leningstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7242 EC Lochem S^SaSo
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl
36/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 september 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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