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Vroege Vogels aan Vrolijk ontbijt

Gezonde en buikige vordenaren
zwemmen in de zomermaanden
elke ochtend. Om 7 uur in de
ochtend liggen er een twintig-
tal semi-wakkeren in het heer-
lijk warme water van het zwem-
bad 'In de Dennen'.

De ongeveer 20 Vroege Vogels zijn
te verdelen in praatzwemmers,
stilzwemmers, snelzwemmers, nat-
en drooghaarzwemmers. Ook dit
jaar was er weer het traditionele
ontbijt op de laatste ochtend van
de Vroege Vogels. Jan Groot Jeb-

bink en Jim Heersink waren de
gelukkigen die dit jaar hét ontbijt
der ontbijten mochten organise-
ren.
Er werd een superontbijt 'inge-
vlogen' door Klaas Bakker zelf.
Scrambled eggs, gekookte eieren,
broodjes, koffie, thee, melk, jus
d'orange, kaas, veelsbeleg, choco-
lade, etc. etc. Een overvloed aan
heerlijk ontbijt-eten waardoor het
hele seizoen zwemmen in één
keer teniet gedaan is. Badmeester
Ernst Jan Somsen had voor deze
gelegenheid 'het zwembad een

half uur eerder geopend zodat
zelfs Vreselijk Vroege Vogels toch
nog hun baantjes konden trekken.
Precies 7 uur heeft Hentje Bosch,
al 37 jaar (!) de matriach van de
Vroege Vogels, het ontbijtbuffet ge
opend. Ernst Jan werd middels een
cadeaubon voor een wereldreis (hij
hoefde er nog maar een klein beet-
je bij te doen...) bedankt voor de
goede en oplettende zorgen.

Volgend jaar bij de opening van
het zwembad zullen de Vroege
Vogels er gegarandeerd weer zijn!

Expositie Hugo Pasman
in Galerie Agnes Raben
Zondagmiddag 8 september
wordt in Galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20 te Vorden
de expositie van Hugo Pasman
(schilderijen en werken op pa-
pier) geopend.

De kunst van Hugo Pasman, gebo-
ren in 1951 in Utrecht, is een
kunst van stilte. Hij schildert en
tekent voornamelijk landschap-
pen en interieurs, veelal zonder
dat daarin mensen voorkomen.

Zijn ze er wel, dan dienen ze in de
eerste plaats om ruimte te definië-
ren. Zelden zijn in het werk van
Pasman de mensen het onderwerp
van een schilderij of de hoofdrol-
spelers van een voorstelling. Pas-

man wil de tijdloosheid "vangen"
die hij met name ziet, of beter, be-
leeft, in het onverstoorbare land-
schap en middeleeuwse kerken.

Ervaringen die hij opdoet tijdens
zijn reizen, probeert hij met zijn
verstilde beelden terug te halen, in

een poging zijn emoties opnieuw
te ondergaan. De expositie in Gale
rie Agnes Raben duurt tot en met
20 oktober aanstaande.

De openingstijden zijn op zater-
dag-,, zondag- en maandagmiddag
en op afspraak.

TECELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

MIEUWLEUSEN
Meeleweg 18
(0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweg 297
(074) 291 60 23

Middenweg 55
(0598) 63 14 55

DRACHTEN*
M.L. Kingsingel 14
(0512)544725

Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

De Noord 45
(0321)3381 18

* Maandag gesloten

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
ZondagS september (bloemenzondag) 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 september 10.00 uur ds. A. Hagoort - fï. B. Broekman
Oecumenische dienst m.m.v. 'De Garve' in RK kerk..

Kapel Wildenborch
Zondag 8 september 10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen (Ede).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 september (groen) 10.00 uur ds. D. Westerneng (bloemen-
zondag-startdienst); 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 september 10.00 uur woord- en communiedienst.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 7september 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 8 september 10.00 uur Oecumenische cliënt. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
8-9 september Pastorie Hengelo, tel. (0575) 46 12 75 of Keyenborg,
tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

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

Tandarts
7-8 september G.W.Jelsma/K.H. Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 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. Kinderafdeling voor ouders en gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575)441942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-1730 uur; zaterdag van 9.30-15.00
uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405,
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltij dverzorging info/aanvraag ma, t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag Van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
i2.ÖÖ uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel," volksdanserT en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Te koop: dwerggeiten en
bokken in div. kleuren. W.
Engbers, Vordenseweg 49,
Hengelo.

• Te koop i.g.st.: Vaillant bad-
geiser met capaciteitsaanpas-
sing. Type Mag 250/7. Mei
1996, prijs €50.-. Tel. (0575) 46
3329.

• Alderbastend mooie kale-
bassen en pompoenen.
J. Nijkamp, Lochemseweg 10a,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook zonnebloemen
en andere snuisterijen. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

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

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

• Gevraagd: Zelfstandige
hulp voor huishoudelijk werk,
voor 2x 4 uur in Wichmond
(buitengebied). Tel. 44 16 29.

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

• Cursus pottenbakken op
woensdag- en donderdag-
avond. Aanvang september. In-
fo: Potten bakkerij Erik Windig,
ZE.-weg 44, Baak, tel. (0575)
44 19 95.

• Meditatie-thema-ochten-
den. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Cursus met kristallen en
edelstenen voor inzicht en he-
ling. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Cursus Mandala-tekenen.
Start half sept. ma-mid. óf
dins.av. nog enige plaatsen vrij.
Info: Margriet (0573) 43 29 74.

• Show en verkoop van ±
2000 kalebassen en pom-
poenen op zat. 31 aug. en zo.
1 sept. en zat. 7 en zond. 8
sept. van 11.00 tot 19.00 uur bij
H. Nijhof, Kerkhofweg 2a,
Warnsveld.

• Te koop: riante 2/1 ka p wo-
ning Mulderskamp 6, Vorden.
€264.000,- k.k. Vraag de bro-
chure. Tel. (0548) 36 49 16 of
0654321107.

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

• KunstKring-Nieuws:
www.geoctties.com/kunst-
kringruurlo.

op

• Lekker nazomeren met rode
wijn van de Wereldwinkel.
Deze maand extra voordelig.

• YOGA in Vorden, Brummen,
Eibergen, Groenlo, Doetin-
chem. Inner Touch 7 avonden
in Barchem. Kundalini yoga
zalocht. Theo de Gans, (0573)
44 11 38.

• Euromunten Finland (uit
de rol). 1 en 2 cent € 6, compl.
set € 20. Tel. (0313) 47 57 74.

• • Gewichtsbeheersing • Ge-
zondheid en vitaliteit • Onder-
steuning in de sport. Het kan
allemaal met de juiste voeding
van HERBALIFE Martin Jan-
sen. Tel. (0575) 55 34 25.

• IVN-cursus natuurrijk tui-
nieren, kosten: €50,-. Voor in-
lichtingen en opgave: Alie Per-
dok, tel. (0575) 55 40 74; Joke
Frank, tel. (0573) 40 18 24.

• Te huur caravanstalling.
Tel. (0575) 46 17 33.

• KunstKring-Nieuws: aan-
staande vrijdagmorgen is
Reurles Huus weer open.

• Nieuwe collectie tassen is
binnen. Groot en klein, van al-
les wat. Kom kijken bij Wereld-
winkel Vorden.

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Paardenbrok:
Besterty Havens

Equiral Horse-Power

Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

Après skiën in

Oostenrijk?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

DE ITALIAANSE WEKEN
Geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 september.

Versgesneden
witte kool
400 gram 1.29
De allerlekkerste...

trostomaten
500 gram

Stoven of roerhakken.

Italiaanse
roerbakschotel
400 gram

Verse

Nieuw, erg lekker...

Italiaanse
venven salade
200 gram

4 40
1 m

Zo uit de volle zon...

Victoria druiven
héél kilo € 1?9
Maak net af met olijfolie en kruiden

sla A 7Q
grote krop € wi v

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

De Echte Groenteman springt eruit in groenten en fruit.
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Boerenjongens-
vlaai
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Kwarkbol
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Aanbiedingen geldig van 4 t/m 1 1 september 2002.

Echte Bakker Gpï
VAN ASSELTUSÖ

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

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
<§>

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575J 52 61 32

Kijk voor nieuws ook ops
www.contact.nl



Erg blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Jetske
Lobke

26 augustus 2002.
Gewicht 4330 gram en 53 cm lang.

Tony en Elke ter Maten-van Zuilekom
Trotse broer en zus Jelle en Aike

Wichmondseweg 3
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)464073

% ------------- . . . . . ... .:- . -----

a

Je hebt twee kleine handjes,
geef ons er allebei één,
dan leiden wij je rond,
totdatje zegt: "Ik kan het wel allleen".

Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij onze
dochter en mijn zusje

Marije Henrike

Zij is geboren op 29 augustus 2002, weegt 3220
gram en is 51 cm lang.

Wim, Evelien en Lisette Koetschruiter-Harmsen
De Boonk 15
7251 BS Vorden

Bel even van te voren, voordat u mij in mijn slaap
komt storen (0575) 55 21 02.

i
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|; Op 4 september 2002 hoop ik,

:;:
i » iii

H. Kreeftenberg

80 jaar te worden.

Als u mij hiermee wilt feliciteren, dan bent u welkom ,.,,
op zaterdag 7 september a.s. van 14.00 tot 15.30 uur
bij camping "de Kleine Steege".

Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond A

;. -««sSé>

Wij willen een ieder bedanken die heeft bijgedragen
aan het behalen van onze nummer één positie bij de
praalwagenoptocht van Vierakker/Wichmond. Hierbij
speciaal een woord van dank richting de familie al-
waar wij onze wagen hebben mogen bouwen.

De Trappisten van Jong Vierakker

\'. - .

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip
voor mij en anderen, is er op zondag 1 september
2002 een abrupt einde gekomen aan het leven van
mijn lieve, zorgzame vrouw

Gerda Ligtenbarg-Roelvink
echtgenote van Gerrit Ligtenbarg

in de leeftijd van 47 jaar.

Hoetinkhof 122
7251 WE Vorden

Gerrit Ligtenbarg

Er is donderdag 5 september van 19.00 tot 19.30 uur
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematiedienst zal plaatsvinden vrijdag 6 septem-
ber om 11.15 uur in de Veluwezaal van het crematori-
um Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben
ontvangen, gelieve dan deze advertentie als zodanig te

beschouwen.

Wij zijn bedroefd door het plotselinge overlijden van
mijn dochter, zus, schoonzus en lieve tante

Gerda Ligtenbarg-Roelvink

H.B.M. Hulleman-Horsting
Ria en Marinus Visser

Marco en Karin
Denny en Annemieke

Rust zacht lieve tante
Je petekind Marco

Wij zijn verdrietig door het plotselinge overlijden van
onze schoondochter, schoonzus en lieve tante

Gerda Ligtenbarg-Roelvink

J. Ligtenbarg
D. LJgtenbarg-Willems

H. Ligtenbarg
R. Ligtenbarg-Romkes

René
Sandra

ONBEGRIP en intens Verdriet

Gerda

We zullen je missen.

Joke en Ben

Erg geschrokken zijn wij door het onverwachte overlij-
den van onze fijne collega

Gerda Ligtenbarg

Namens de collega's van Wasserij Siebelink

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Bertha Schotsman-Koopman

zeggen wij u onze hartelijke dank.

Namens kinderen en kleinkinderen
Fam. Schotsman

Vorden, september 2002

den4aKKer
b o e r d e r i j w i n k e l

Ook in de herfst/winter kunt u van onze
heerlijke producten volop genieten
zoals:

* div. soorten vlees
* boerderij-zuivel
* aardappelen
Maar denkt u er aan?!
De "R" zit weer in de maand en dm /j j n on/e
openingstijden als volgt:
ma. t/m do. 13.30 - 19.00

10.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00
10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

vr.
/a.

Tot /Jens,

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

Oosterse sferen proeven
in eigen land

Varkens-f ricandeau 5 59
500 gram €

<i*cU kruiden-tuintje
700 gram

Ei-bacon salade
WO gram

Filet American
700 gram

4 Peper-Steaks

1?5

Of9

0?°
5?°

Vlogman
Keurslager
Xutphcnscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

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

xoals:

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

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

7202 HP /utphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELJNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
m Is het grafgrint vuil l
m Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden .ƒ;.,,.
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 1730 uur
donderdag
van 14.00 tot 1730 uur
vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op donderdag 5 september om 1930 uur
opiniërend en op donderdag 19 september om 1930 uur besluit-
vormend in het gemeentehuis.

Op de agenda van de opiniërende vergadering staat o.a.:
• beleidsnota Wonen 'GeWOONweg gelukkig in Vorden'

Beleidsnota Wonen 'GeWOONweg gelukkig in Vorden'
In deze ontwerpnota is het woonbeleid van de gemeente Vorden be-
schreven. Uitgangspunt is in de toekomst beter in te kunnen spelen op
de woonbehoeften van de inwoners, zodat hen in al hun levensfasen een
qua type en locatie geschikte woning aangeboden kan worden. In Vorden
is vooral vraag naar woningen van jongeren en ouderen van binnen de
gemeente en van mensen van buiten de gemeente die zich in Vorden wil-
len vestigen. De gemeente vindt het van groot belang jongeren binnen de
gemeente te houden en wil dan ook een deel van het woningbouwpro-
gramma op deze groep afstemmen. Daarnaast richt de gemeente zich op
de bouw van huisvesting voor ouderen, in de nabijheid van voorzienin-
gen. Deze groep laat dan weer woningen achter die geschikt zijn voor een
jongere leeftijdsgroep. Handhaving van het landelijke, dorpse karakter
blijft daarbij voorop staan. Enkele andere beoogde maatregelen om wo-
nen in Vorden voor de inwoners te verbeteren zijn: waar mogelijk bouw-
grond aan te bieden aan mensen met een binding met Vorden en split-
sen van woningen in het buitengebied, zodat ze door meerdere men-
sen/huishoudens bewoond kunnen worden. In het voorstel is ook een zo-
genaamd woonprogramma opgenomen met wensen van de gemeente
die nog door de provincie bekeken moeten worden.

Op de agenda van de besluitvormende vergadering staan de volgende
onderwerpen:

• (In)spreekrecht bij raadsvergaderingen
• Reglement van orde raadsvergaderingen
• Compact, Compleet en Comfortabel Centrum Vorden
• Herziening bestemmingsplan Almenseweg 41
• Verzoek om planschadevergoeding Ruurloseweg 49
• Krediet voor planologische regeling prostitutiebeleid
• Nota onderwijsachterstanden en plan van aanpak voor- en

vroegschoolse educatie Vorden
• Professionalisering peuterspeelzaalwerk
• Prioriteitslij sten 2002 Besluit Rijkssubsidiëring restauratie

monumenten
• Aanwijzing als beschermd monument buitenplaats Huize Vorden
• Aanvullende forfaitair bedrag op CW-vervoerspas
• Reconstructie Zutphenseweg
• Herinrichting Horsterkamp

In het Contact van volgende week vindt u meer informatie over de onderwerpen
die op agenda staan van de besluitvormende vergadering van 19 september. In het
gemeentehuis van Vorden en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, liggen de stukken ook ter inzage.

Inspreken
Bij wijze van uitzondering kunt u over de onderwerpen die op de agen-
da's staan uw mening kenbaar maken. Als u wilt inspreken moet u dat
uiterlijk tien minuten voor het begin van de vergaderingen melden bij de
gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergaderingen spreken
over een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u mag bij een besluitvormende raadsverga-
dering niet een onderwerp aan de orde stellen dat op de agenda staat. U
kunt u uiterlijk woensdag voor de raadsvergaderingen aanmelden bij de
gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken.

/W,
• k/rc'rnr;

' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 6 september 2002 tot en met 4 oktober 2002
ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van J.W. Linden-
schot, Nijlandweg l, 7251 KK voor het van toepassing worden van het Be-
sluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een reeds opgerichte
melkrundveehouderij op het perceel plaatselijk bekend als Nijlandweg l
te.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 6 september 2002 tot en met 18 oktober 2002
ter inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieube-
heer van maatschap H.E. Bouwmeester-Rozendaal, Schuttestraat 26,7251
MZ Vorden van 6 juli 2002, ingekomen 12 juli 2002, waarbij hij meldt dat
de nieuwe leghennenstal als volgt is gewijzigd:
- de indelingsruimte voor verwerking en opslag van eieren
- de opstelling silo's
- de indelingsruimte voor opslag en droging mest en
- er zijn brandslanghaspels aangebracht.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting ver-
leende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschrif-
ten. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor ver-
gunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de arti-
kelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet mi-
lieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 6 september
2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter ad-
visering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften.
Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich te
vens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om
een voorlopige voorziening te treffen.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 6 september 2002 tot en met 4 oktober 2002
ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van Pensioen Per-
spectief Harmsen BV, Decanijeweg 3, 7251 BP voor het veranderen van
een inrichting voor een adviesbureau voor actuariële, civiel- en fiscaal-
rechtelijke pensioen vraagstukken, volgens het Besluit woon- en verblijfs-
gebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Decanij-
eweg 3 te Vorden.

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving ontwerpbesluit inzake voornemen tot ge-
deeltelijke intrekking vergunning (artikel 8.25 Wet milieubeheer/ar-
tikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 6 september 2002 tot en met 20 september
2002 ter inzage het ontwerpbesluit tot gedeeltelijke intrekking van de
aan de heer A. Nijenhuis, Hoge Slagdij k 5, 7251 MR Vorden op 20 "april
1982 verleende milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie F, nummer 2599, adres inrichting Hoge Slagdijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning ambtshalve gedeelte-
lijk in te trekken voor de productieruimte van 744 kilogram NH3. De de
positie neemt af van 231,6 mol naar 48,9 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 21
september 2002. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge beden-
kingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van
twee weken van de ter inzagelegging.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 14, lid 14.6 van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994' vrijstelling te verlenen voor het bouwen van vijf overkappin-
gen voor fietsen op het perceel Stationsweg 31. De op de vrijstelling be-
trekking hebbende stukken liggen van donderdag 5 september tot en
met woensdag 2 oktober 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college ken-
baar maken.

'BOUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager
Industrieweg 2 Bijenhof

Fijnhout-
bewertóng B.V.

inhoud datum ontvangst
plaatsen reclamezuil 23-08-2002

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

ERGUNNINGEN

Gebruiken (brandveiligheid)

Plaats aanvrager inhoud
De Voornekamp onge- Buurt de Voornekamp Gebruik tent als
nummerd, parkeerplaats feestruimte op 7 en 8
en openbare weg tegenover September 2002
de Voornekamp 27/29
Kerkstraat-3 Bistro de Rotonde Gebruik restaurant



Aanleggen
Plaats
Schuttestraat 26

aanvrager inhoud
Maatschap H.E. Bouw- Aanleggen verhard
meester - Rozendaal kavelpad

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

OORLICHTINGSAVOND LANDBOUWVERKEER
BIJZONDERE WERKTUIGEN EN MACHINES OP DE WEG

Op dinsdag 10 september 2002 vindt een voorlichtingsavond plaats met
als thema 'Een veiliger landbouwverkeer, een gezamelijke verantwoordelijkheid'.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft een medewerker van het Po-
litie Instituut Verkeer en Milieu uitleg over de verkeersregels voor het
landbouwverkeer, bijzondere werktuigen en machines. De bijeenkomst,
waarbij u van harte welkom bent, wordt gehouden in het Dorpscentrum
in Vorden en begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Tij-
dens en na afloop van de voorlichting is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. De avond duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Begrippen landbouwtractor, motorrijtuigen met beperkte snelheid

en vele voorbeelden van tractoren en machineriean;
• Technische inrichtingseisen voor landbouwtractoren en machines;
• Gebruik van deze voertuigen op de wegen en de doorstroming

van het verkeer;
• Belading van voertuigen;
• Verlichting en zwaailichten;
• Scherpe en uitstekende delen aan voertuigen of werktuigen;
• Ongevallen met landbouwverkeer;
• Wegvervuiling/modder op de weg.

Voor vragen over de voorlichtingsavond kunt u contact opnemen met de
afdeling gemeentewerken, telefoon: 0575-557474.

Anbo Vorden
opent seizoen
De afdeling Vorden van de
Anbo organiseert op dinsdag
10 september een fietstocht die
begint vanaf het Kerkplein.

Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij de heer H. Maalde
rink, tel. 55 20 38 of bij mevrouw
L.C. Lassche tel. 55 15 97.

Op maandag 30 september vindt
de eerste van de wekelijkse bijeen-
komsten van de Anbo kaartclub
plaats. Deze kaartmiddagen worden
gehouden in het verzorgingshuis
'De Wehme'.
De officiële opening van het nieuwe
winterseizoen van Anbo Vorden is
vrijdagmiddag 4 oktober in het
Dorpscentrum met een uitgebreide
koffietafel. Aansluitend is er een
optreden van de Larense accor-
deonvereniging onder leiding van
Frank Sterrenborg Mevrouw L.C.
Lassche geeft op l november een
dialezing over het leven en werk
van Vincent van Gogh. Op 14
november geeft raadsvrouw mr.
J. Bonman een lezing over de pers-
pectieven van het "Nieuwe Erf-
recht". De lezing wordt afgewis-
seld door optredens van Dinie Hid-
dink. Het initiatief voor deze mid-
dag komt overigens van de Cosco
(Centraal Orgaan Samenwerkende
Ouderenbonden. Op 13 december
verzorgt H. Wullink een dialezing.

GENDA V O R D E N
SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV: '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.

4 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

4 Handwerkmiddag in de Wehme
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 VVV Open Monumentendag
8 Fietstocht Kranenburgs Belang

vanaf Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

9 Bridgeclub Vorden
10 Klootschieten bij de Vordense

Pan
11 ANBO klootschieten bij de

Kleine Steege
15 HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijd
16 Bridgeclub Vorden

Veldrit 'Achtkastelenrijders' een succes! N.B.V.P.
De najaarstocht die de VRTC 'De
Achtkastelenrijders' zondag orga-
niseerde kende dit jaar voor het
eerst twee 'nieuwe' afstanden te
weten de 30 en de 50 km. Door de
organisatie aangeduid als een

soort 'gewenningstochten' dat wil
zeggen dat er deels over de harde
weg, deels over onverharde wegen
wordt gereden, alsmede kleine
stukjes technisch parcours. In to-
taal verschenen er voor deze af-

standen ruim 200 personen aan de
start. Aan de tocht over 100 km de-
den 75 man mee, terwijl de afstand
40 km ca. 70 fietsers telde. De na-
jaarstocht gold als een 'overgangs-
rit' van weg- naar het veldseizoen.

N.B.v.P. Vrouwen van nu afd. Vor-
den houden op woensdagavond 18
september hun eerste seizoens-
avond van 2002-2003.
De heer Horsting uit Doetinchem
komt vertellen over de Amish-
gemeenschap in Noord-Amerika.

17 's Middags fietstocht. Start op
het Marktplein. N.B.v.P. Vrou-
wen van Nu

17 Klootschieten bij de Vordense
Pan

18 Eerste avond seizoen N.B.v.P.
bij d^ Herberg. Hr. Horsting
over Amish-gemeenschap in
Noord-Amerika

18 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

18 Handwerkmiddag in de Wehme,
kraamverkoop

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Fietstocht Linde
23 Bridgeclub Vorden
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26 PCOB vergadering Stampertje

o.m. met 'Herkomst Gelderse
familienamen;

26, 27, 28 Volksfeest Linde
26 HVG dorp Vorden Hr. Wullink,

Allerhand uit Saksenland
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen
30 Bridgeclub Vorden
30 Agrarisch dagreisje N.B.v.P.

naar de Floriade

Een van de bezigheden van de
vrouwen uit de traditionele
Amish-gemeenschap is het maken
van quilts. Enkele quilts, gemaakt
door ons lid mevr. A. Brouwer, zul-
len deze avond te bewonderen
zijn.
Tevens zal zij een demonstratie
geven, komt allen naar de Herberg.
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Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 3405

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

Onder bovenstaande ti tel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
ëeeft d? Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
bet ouderenbeleid in het algemeen.

COMPUTERCURSUS
Op l oktober beginnen er bij vol-
doende belangstelling weer com-
putercursussen. Het is nog moge-
lijk om in te schrijven tot uiterlijk
10 september. Als er belangstelling
voor is, komt er weer een cursus
voor beginners, maar er is ook een
mogelijkheid voor een cursus met
de titel: 'Op herhaling'. In deze
cursus kunnen de deelnemers zelf
de onderwerpen aangeven die zij
behandeld willen zien. Heel ge-
schikt dus voor diegenen die op
één bepaald punt regelmatig vast-
lopen en die even over een bepaal-
de drempel geholpen moeten wor-
den. Er is vanaf dit seizoen voor
alle deelnemers een computer
beschikbaar.. Bij de SWOV is een
volledig overzicht van het hele
cursuspakket verkrijgbaar met de
bijbehorende prijzen. Voor infor-
matie en aanmelding tel. 55 34 05,
per fax nr 55 52 82 of per email:
swovorden@hetnet.nl

KOOKCURSUS VOOR MANNEN
Bij voldoende belangstelling orga-
niseert de SWOV in de maanden
oktober en november een kook-
cursus, speciaal voor mannen. Het
gaat erom om mannen de begin-
selen van de kookkunst bij te bren-
gen, zodat zij thuis ook de pollepel
kunnen hanteren en in tijd van
nood niet op anderen zijn aange-
wezen.
Wanneer: okt./november, de avond
is nog niet vastgesteld, 4 tot 6

avonden, dit wordt in onderling
overleg geregeld.
Waar: School 'Het Beeckland'.
Aantal deelnemers: minimaal 10,
maximaal 20
Kosten: € 50 per avond, d.w.z. bij 10
deelnemers € 5 per persoon en
bij 20 deelnemers € 2,50, excl. de
benodigde ingrediënten.
U kunt zich nu reeds opgeven on-
der vermelding van: naam, adres
en telefoonnummer.
Vermeldt u ook op welke avond u
beslist niet kunt en naar welke
avond uw voorkeur uitgaat.
Opgave is mogelijk per tel. 55 34 05,
per faxnr. 55 52 82 of per e-mail:
swovorden@hetnet.nl

MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN
De zomer nadert zijn einde en
dat betekent dat de periode van
buitenactiviteiten ook langzamer-
hand voorbij is. Wie in de zomer-
periode actief is met bijv. zwem-
men of fietsen zou ook in herfst
en winter actief moeten blijven.
Ook voor onze spieren en gewrich-
ten geldt dat rust roest en in
beweging blijven is goed voor
lichaam en geest. En ook al gaat
het bewegen misschien niet meer
zo soepel als men zou willen, oefe-
nen blijft nuttig en is voor ieder-
een mogelijk. Meer bewegen voor
Ouderen stelt iedereen in staat om
mee te doen met een oefenpro-
gramma dat is aangepast aan de
doelgroep en waarbij de leidster

rekening houdt met de individu-
ele mogelijkheden. In Vorden zijn
er twee groepen die in de sporthal
trainen en er is een volksdans-
groep. In Vierakker/Wichmond is
ook een volksdansgroep en een
gymnastiekgroep. Iedereen kan
dus dicht bij huis een groep
vinden. Voor de tijden waarop de
verschillende groepen oefenen en
de kosten kunt u informeren bij de
SWOV , tel. 55 34 05.
Er is ook een mogelijkheid om
mee te doen aan Meer bewegen
voor Ouderen in water. Deze
zwemgroepen staan onder des-
kundige leiding en er wordt ge-
zorgd dat het water in het zwem-
bad van fysiotherapeut Jansen v.d.
Berg warm genoeg is. Het is abso-
luut niet nodig dat men kan
zwemmen. Bewegen in water
heeft het voordeel dat het gemak-
kelijk gaat en is daardoor erg goed
voor verstijfde spieren en gewrich-
ten. Voor informatie en aanmel-
ding, SWOV tel 55 34 05

HOBBYISTEN KUNNEN WEER
AAN DE SLAG
Vanaf 2 september J.l. kunnen
55-plussers hun vrije tijd weer in-
vullen met een leuke bezigheid.
Alleen of samen met anderen
kunnen verschillende hobby's
beoefend worden, zoals: hout-
bewerken (construeren, zagen,
draaien), modelbouw, elektrisch
figuurzagen (hout, kunststof,
naar eigen ontwerp of volgens te-

kenvoorbeeld).
De hobbyruimte is gevestigd in de
kelder van het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 en is geopend op
maandag- woensdag en donder-
dagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
Er is leiding aanwezig om u te
ontvangen en eventueel te onder-
steunen. In de werkruimte is ge
reedschap zoals draaibank, frees-
machine en elektrische figuur-
zaag aanwezig. Gereedschappen
waarover de meeste mensen thuis
niet beschikken en die dus de mo-
gelijkheid bieden om technieken
uit te voeren die anders niet mo-
gelijk zijn. Kosten van deelname
bedragen € 1,50 per morgen, incl.
koffie, materiaalkosten zijn voor
eigen rekening.
Heeft u thuis weinig ruimte of be
schikt u niet over het benodigde
gereedschap? Zoekt u sociaal con-
tact? Komt u dan eens kijken in
het Dorpscentrum. Wilt u meer
informatie, dan kunt u contact
opnemen met de coördinator van
de SWOV, tel. 55 34 05.

SENIORENRIJTEST
In het afgelopen jaar is er geen
rijtest voor senioren gehouden
omdat de belangstelling niet groot
genoeg was. Om het toch mogelijk
te maken dat deze rijtest ook in
2002 zal plaats vinden, roepen wij
belangstellenden op om zich te
melden voor een test die gehou-
den zal worden in oktober a.s.
Opgave graag zo spoedig mogelijk.

Degenen die zich in het voorjaar
opgegeven hadden, moeten zich
nu opnieuw aanmelden. De test
zal alleen doorgaan als er zich ca.
12 deelnemers melden. Opgave is
mogelijk per tel. 55 34 05, per fax
nr. 55 52 82 of per email:
swovorden@hetnet.nl

HUISBEZOEK 2002
De Stichting Welzijn Ouderen
Vorden zal ook dit najaar weer
een aantal ouderen thuis bezoe
ken. In de periode oktober tot en
met december worden de ouderen
van 78, 79 en 80 jaar bezocht.
Mensen die ouder zijn dan 80 jaar
en in de afgelopen twee jaar om
wat voor reden dan ook niet heb-
ben deelgenomen, kunnen nu ook
in aanmerking komen. Zij moeten
zich dan wel zelf melden. Nie
mand wordt voor de tweede maal
aangeschreven.
Het doel van het project is om
ouderen thuis te informeren over
alle mogelijke voorzieningen en
regelingen waarvan zij gebruik
kunnen maken en die kunnen
helpen om zo lang en zo goed
mogelijk zelfstandig te blijven. In
de praktijk is gebleken dat het niet
altijd gemakkelijk is om de weg te
vinden in het grote bos van regels
en voorzieningen en daarom
willen wij fungeren als een gids
die u de weg wijst.
Begin september krijgen de oude
ren in de genoemde leeftijdsgroep
via de gemeente een brief en een
aanmeldingsformulier. Als u mee
wilt doen moet u het aanmel-
dingsformulier voor l oktober te
rug sturen aan de SWOV. De senio-
renvoorlichter die u zal bezoeken
maakt van tevoren telefonisch een
afspraak, u krijgt dus nooit onver-
wacht bezoek op een moment dat
het u niet past.

Heeft u vragen, en dat geldt ook
voor familieleden van de ouderen,
neemt u dan gerust contact op
met de coördinator van de SWOV,
Nieuwstad 32 Vorden, tel. 55 34 05.



De voormalige pastorie van de
St. Antonius van Padua in Kranenburg
open monument 14 september

12e End Summer Night Party

ENKELE HISTORISCHE
OPMERKINGEN
Zoals menige Vordenaar inmid-
dels zal hebben opgemerkt is
de voormalige R.K. pastorie van
Kranenburg sinds kort in ande-
re handen. Nadat het pand vele
jaren in schijnbaar onbewoon-
de toestand verkeerde, wordt er
sinds kort werk van gemaakt de
zaak weer in oude luister terug
te brengen.

De pastorie en de R.K. kerk St. An-
tonius van Padua werden ontwor-
pen door niemand minder dan
P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921),
de architect die ook de ontwerpen
maakte van onder meer het Rijks-
museum en het Centraal Station
te Amsterdam. De pastorie en de
kerk dateren van ca. 1865, maar
beide werden al zo'n tien jaar eer-
der ontworpen en behoren daar-
mee tot de eerste neogotische pro-
beersels van de later zo beroemde
Cuypers.
Overigens werd niet het gehele
pand door hem ontworpen; een
deel van het achterhuis en de gang
naar de kerk zijn later toegevoegd.
De gang en een stuk van de begane

• grond rond 1900 en de eerste ver-
dieping en de veranda met balkon
in de jaren '30. De toestand van dit
laatste gedeelte staat door langdu-
rige vochtbelasting niet toe dat
het veilig kan worden bezocht en
blijft gesloten. Het achterhuis
werd gebouwd ten behoeve van
een huishoudster; er was - en er is
- binnendoor geen verbinding tus-
sen de beide huizen, behalve om
iets door te geven.

De tamelijk sober ontworpen pas-
torie is in 1972 verkocht als 'pro-

faan' woonhuis. De kerk is tot 1999
als parochiekerk in de exclave Kra-
nenburg in gebruik gebleven en
heeft vervolgens een bestemming
gekregen als museum van R.K.
beelden. De kerk is inmiddels
sinds enkele jaren rijksmonument
en hetzelfde geldt voor de kleine
R.K. begraafplaats aan de overzijde
van de Ruurloseweg; de pastorie is
in november 2001 als rijksmonu-
ment ingeschreven.
De restauratie van de pastorie, die
de nodige tijd in beslag zal nemen,
wordt begeleid door architect ir.
Johans C.G. Kreek uit Diepenveen.

WAT ER TE ZIEN IS
Interieur
Op de begane grond zijn vooral de
stucplafonds, de schouwen, de
complete centrale verwarming
(mogelijk van omstreeks 1910), de
blinden, de deuren (thans nog gro-
tendeels betimmerd met hard-
board) en de keuken met de twee
overoude waterpompen (hand- en
elektrische bediening; niet aanra-
ken) en ook de vloertegels van be-
lang. Op de eerste verdieping is
nog het een en ander van de zes
onderkomens van de voormalige
kapelaans te herkennen, terwijl te-
vens goed is te zien dat de deuren
eerder elders zijn gebruikt. Het sa-
nitair is vermoedelijk ten dele uit
de jaren '30. Op de grote fraaie zol-
der zijn in de hoeken door vocht
enige zwakke plekken in de vloer
ontstaan. Let hier op de vele her-
gebruikte balken en op de tocht-
luiken, maar laat de luiken dicht
en raak ook de textiele en behang-
resten niet aan. De kelder - ten slot-
te - bevat onder meer wijnrekken.
Pas op voor uw hoofd en raak de
houten wijnrekken niet aan.

Exterieur
Het exterieur (en de plattegrond)
van het huis laten een strenge
symmetrie zien, die verraadt dat
Cuypers rond 1855 nog niet los
was van het in die tijd gangbare
neoclassicisme in de architectuur.
Ook de naar de grote weg gerichte
lijstgevel duidt hierop. Neogoti-
sche accenten zijn onder meer de
spitsboog boven de entree, de bak-
steendecoratie, en de keperbogen
bovenin de zijgevels.

Tuin
De tuin van omstreeks 1/3 hectare
is in ernstig verval. De tuin maak-
te voorheen deel uit van de proces-
sietuin bij de kerk: boven de grote
rivieren heerst een processiever-
bod op de openbare weg. De tuin
was oorspronkelijk dan ook veel
groter en strekte zich uit tot aan
het processiehuisje op het terrein
van Ruurloseweg 105.
Ook de kolossale, naar wordt ge-
zegd 250-300 jaar oude beuk,
stond toen op het terrein. Een deel
van de bomen langs de Ruurlose-
weg is geveld in verband met ge
vaar voor verkeer door vallende
takken. De tuin bevat nog steeds
enige oude sierbomen en verder
ook een aantal fruit en notenbo-
men. Opmerkelijk is het niveau-
verschil in de tuin: bij de bouwvan
kerk en pastorie is zand aange-
voerd voor de ophoging van het
bouwterrein, mogelijk vanaf het
huidige, achterliggende, lage wei-
land. De aanleg van de tuin is niet
van rijkswege beschermd; het hek-
werk - let op de initialen A/S (Anto-
nius Sanctus) - wel.

Op 14 seprember is de Pastorie te
bezichtigen.

Rudi Peters tweede voor eigen publiek
Tijdens de feestweek werdt op
woensdag de wielerronde verre
den, de organisatie was in han-
den van de plaatselij kewieler-
club R.T.V.Vierakker/Wich-
mond. (Deze dub zit in zijn 25
jarig jubileumjaar).

De wedstrijden waren dit jaar voor
de jeugd categorie Nieuwelingen
en voor de altijd fanatieke Vetera-
nen categorie. Voor dit alles werd
er voor de jeugd een dikke banden
race verreden, hiervoor was veel
animo ,de renners(sters) gingen al-
len met een Rabobidonen Rabopet
naar huis, de eerste drie kregen
een bos bloemen en een medail-
le.dit gebeurde op een huldiging
met daarbij een echt ereschavot.
De Nieuwelingen reden een greti-
ge wedstrijd zoals altijd in deze
jonge categorie.de R.T.V.er Thijs v
Amerongen kon in zijn eentje de
wedstrijd niet naar zijn hand
zetten,er werdt te veel op zijn wiel

gereden. De jonge Larense cou-
reur(amper 2 maand een licentie)
Tom Boveree reed met Gij s Brou-
wer uit Deventer weg, Boveree won
knap zijn eerste nieuwelingen
wedstrijd voor Brouwer, de R.T.V.er
Thijs v Amerongen werd uiteinde
lijk 6e. Hierna volgden de vetera-
nen voor hun 50 kilometer, al vrij
snel in de wedstrijd onstond er een
kopgroep van 7 renners, met daar-
bij ook de Wichmonder Rudi Pe-
ters, voor het publiek een interres-
sant wedstrijd verloop.

De kopgroep liep meer dan 35 se
conden uit, in de finale demareer-
de Deventernaar Jan Brouwer deze
reed solo naar de finish, de spurt
voor de 2 plaats werd overtuigend
gewonnen door plaatselijk favoriet
Rudi Peters. Ook dit jaar weer
spannende en goed verlopen wed-
strijden in Wichmond, dit alles ge
paard gaande met perfect wieier-
weer.

Uitslagen Ronde v Wichmond,
Nieuwelingen;
l Tom Boveree (Laren), 2 Gijs Brou-
wer (Deventer), 3 Frederik Bekkers
(Varsseveld), 6 Thijs v Amerongen
(Vorden).

Uitslagen Ronde v Wichmond,
Veteranen:
I Jan brouwer (Deventer), 2 Rudi
Peters (Wichmond), 3 Henry
Emens (Deventer), 4 Fred de Kin-
kelder (Groenlo), 5 Tony de Nekker
(Zwaag) en 10 Ferdy v. d. Werf
(Warnsveld).

Uitslag RABO dikke bandenrace:
6 t/m 8 jaar:
Ie Wessel Zinneman, 2e Angelica
v/d Berg en 3e LUC Frankemöller.
9 t/m 10 jaar
Ie Nick ten Have, 2e Ferdinand v/d
Berg en 3e Peter Eskes.
II t/m 12 j aar
Ie Rogier ter Bogt, 2e Elsa van Dijk
en 3e Miriam Walpot.

Op zaterdag 14 september a.s.
vindt de twaalfde editie van de
End Summer Night Party plaats
in de feesttent aan de Kapelweg
in Al men.

Hoofd act tijdens dit bekende Ach-
terhoekse nazomerfeest is dit jaar
de Train Band. Ook Disco Show
Black Knight verleent zijn mede-
werking. Verder zijn-er een aantal
surprise acts, waaronder body-
painting en is er een optreden van
Bernard aus Tirol. Er worden meer
dan 1.000 feestgangers verwacht.
Het sussec van de End Summer
Night Party zit hem met name in
de inzet van Almense vrienden-
club die het feest al twaalf jaar

met veel plezier organiseert. Hun
inzet is terug te vinden in de on-
gedwongen sfeer en in het motto
van het festijn; nog één keer fees-
ten voordat de zomer echt is afge
lopen!

Om het susses van dit feest te vie
ren, zal er in het voorjaar van 2003
een speciale lustrum editie plaats-
vinden ter gelegenheid van twaalf
en een half jaar End Summer
Night Party. Het programma is
nog geheim maar het belooft een
onvergetelijk spektakel te worden.

Meer informatie is te vinden op de
officiële End Summer Night Party
website: www.tentfeest.nl

Jasper Kamphuis algeheel
winnaar zeskamp
Behalve de traditionele Oranje-
loop, organiseerde het actie-
comité van de sportclub Sociï
het afgekopen weekend op
haar sportpark een spelmiddag
voor de jeugd uit Vierakker en
Wichmond.

Dit keer was de keus gevallen op
het houden van een zeskamp. De
kinderen werden in groepen on-
dergebracht en streden vol overga-
ve voor een goed resultaat. Toen de
balans werd opgemaakt kwam als
algeheel winaar Jasper Kamphuis
uit de bus. Hij mocht de fraaie wis-
selbokaal in ontvangst nemen. Tij-
dens deze spelmiddag werd de or-
ganisatie bijgestaan door een team
van jeugdleiders van de sportclub.

DE UITSLAGEN WAREN
ALS VOLGT:
Meisjes groep 6 t/m 8 jaar: l Wi-
nanda Golstein 857 punten, 2 An-
niek Gerritsen 846, 3 Agens Kamp-
huis 813. Idem 9 t/m 11 jaar: l Mie
ke Jansen 937 punten, 2 Ingrid
Hiddink 576, 3 Evie de Klein 473
punten. Idem 12 t/m 15 jaar: l Ilse
Jansen 799 punten, 2 Elsa van Dijk
755. Jongens 6 t/m 8 jaar: l Stanley
Kleve 1109 punten, 2 Mare Schou-
ten 1060, 3 David Kleve 973 pun-
ten. Idem 9 t/m 11 jaar: l Jasper
Kamphuis 1142 punten, 2 Teun
Loman 1115, 3 Marco Vreman
1096 punten Idem 12 t/m 15 jaar:
1 Stefan Roording 1000 punten,
2 Harm Loman 937, 3 Freek de
Klein 867 punten.

o l • ti e varia
Milieu
Tegen een agrarisch bedrijf uit
Vorden is procesverbaal opge-
maakt ter zake het opslaan van te-
veel brandstof en zich niet houden
aan de bepalingen in de milieu-
vergunning.

Een ander agrarisch bedrijf uit
Vorden heeft een procesverbaal ge
kregen inzake het niet voldoen
aan de vergunningsvoorwaarden.

Een garagebedrijf uit Vorden heeft
een procesverbaal gekregen ter
zake het zich niet houden aan de
milieuvoorschriften.

Maandag 26 augustus
Er is een scooter gestolen die ge
stald stond op de speciale scooter-
plaats bij het zwembad te Vorden.
De scooter stond op slot en moet
in een tijdsbestek van 5 kwartier
gestolen zijn. De waarde van de
scooter was ruim 5.000 gulden.

Een bestuurder van een bestelauto
was aan het telefoneren tijdens
het rijden. Hiervoor heeft hij een
procesverbaal aangezegd gekre
gen ter waarde van 136 euro.

Dinsdag 27 augustus
Op de kruising Galgengoorweg,
Vordensebinnenweg, heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. Er was alleen
materiële schade.

Woensdag 28 augustus
Op de Zutphenseweg is een perso-
nenauto tegen een op de rijbaan
gevallen tak gebotst. De bestuur-
der zag een even daarvoor op de
rijbaan gevallen tak op het wegdek
liggen, maar kon zijn auto niet op

tijd tot stilstand brengen. Het ge
volg was dat hij tegen de grote tak
botste. De auto raakte aan de rech-
tervoorzijde geschadigd en moest
worden afgesleept.

Op de Lochemseweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
een bestelbus en een bedrijfsauto.
De bestuurder van de bestelbus
zag de naderende bedrijfsauto
over het hoofd. Hierdoor ontstond
tusen beiden een aanrijding met
alleen materiele schade.

Er is ingebroken in een personen-
auto, die stond geparkeerd op de
parkeerplaats bij kasteel 'De
Wiersse'. Men is in de auto geko-
men door de ruit van het linker-
voorportier in te slaan. Hierdoor
ging het alarm af, maar de dader
heeft zich hierdoor niet laten af-
schrikken, uit de auto is een dure
verrekijker van onder een stoel
weggenomen ter waarde van
ƒ 2.400- Ook is er ingebroken in
een andere auto die daar gepar-
keerd stond. Hieruit werd niets
vermist.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 20 augustus

GEVONDEN: rode blouse en een
paardenzweep.
VERLOREN: bruine portemonnee,
damesbril met bruinachtig meta-
len montuur, damesbril met blau-
we pootjes in zwarte koker en
groenachtige hoed met veertje.

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

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf €795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

"Zo brengen tegels en natuursteen
een heel andere sfeer bij ons thuis."

Zoals u weet zijn er tegels in allerlei soorten,
kleuren, structuren en maten. Voor elke woon-

wens is er wel een prima tegel of natuursteen.
Maar wij hebben nog meer voor u in huis. Wij

kunnen u alles vertellen over nieuwe trends, leg- j
patronen, speciale effecten... En dat is nou net
waarom u kiest voor BouwCenter HCI.

HCI. Helemaal mijn idee

BouwCenter.flCI' Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft - Ettenseweg39 - t e l . 0 3 1 5 6 9 6 2 0 0
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Modeshows
vrijdag 6 september

showtyden 10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 7 september

showtijden 10.00 uur en 14.00 uur

TEUNISSEN
M O D E

Dorpulraol 60, 7261 AX Ruurlo
toWoon (0573) 45 U 38

Adverteren in
Contact?
Vraag naar de vele

mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (057S) 55 10 10

Ook in uw omgeving!

GEZOND AFSLANKEN11

Wist u! dat E.G.A. al meer dan 20 jaar deskundig advies
geeft om verantwoord af te vallen.
dat u gezonder gaat eten
dat u zich daardoor veel fitter voelt en meer ener-
gie krijgt.
dat afslanken met E.G.A. u minder moeite kost dan
wordt aangenomen.
dat steeds meer huisartsen adviseren een E.G.A.-
cursus te volgen.
dat ook vegetarisch ingestelde mensen bij ons te-
recht kunnen.
dat wij in meer dan 450 plaatsen onze cursussen
geven.
dat het Inschrijfgeld € 9,- en het cursusgeld € 5,-
per week is.

WÏSt U dat niBt? En heeft u interesse, bel dan even.
Tel. (0575) 44 1801
tijden: maandag 09.00 -10.00 uur
dinsdag 18.45-19.45 uur
St. Ludgerusgebouw Wichmond/Vierakker

E.G.A. NEDERLAND B.V.
DE CLUB VOOR BETERE VOEDINGSGEWOONTEN
Gouda, Nederland - Tel.: (0182) 52 82 55

Wist u!
Wist u!

Wist u!

Wist u!

Wist u!

Wist u!

Wist u!

EUROPA PARKET
NEEDE GAAT SLUITEN

Vrijdag 6 en Zaterdag 7 september
is ons filiaal in Neede voor het laatst

open. Wij ruimen alles op tegen
bodemprijzen, dus cash en carry!

(geen pinautomaat aanwezig)

ALLES MOET WEG!

Kom op tijd want:

Europa Parket Neede
Bremstraat 23
0545-292907



Fietstocht
Kranenburgs Belang
Zondag 8 september organiseert
Kranenburgs Belang de jaarlijkse
fietstocht. Een mooie route is er
uitgezet voor iedereen die een
middag gezellig wil fietsen in
onze mooie omgeving. Inschrijvin-
gen kan tussen 13.30 en 14.00 uur
bij het Pannenkoeken-restaurant
te Kranenburg.

Voetbal

SVRATTI
Programma 7 september
DZC '68 5 - Ratti 5
Terborg Al - Ratti Al
Ratti BI - Gazelle Nieuwland B2
Ratti Cl - Be Quick C2
Zondag 8 september
Ratti l- De Hoven l
Ratti 4 - Westendorp 2
Trias l - Ratti l (dames)

SOCII NIEUWS
Na in de feestweek twee bekerwed-
strijden gespeeld te hebben, dins-
dag tegen AZC 5-1 en donderdag
tegen Gazelle Nieuwland 3-0,
moet trainer Haggeman na diver-
se spelers aan het werk gezien te
hebben, weten met welke heren
hij gaat beginnen tegen Gorssel
uit, de eerste competitiewedstrijd
a.s. zondag 8 september.

De heren spelen dan nog in de
'Agrarsiche Samenspel' shirts,
waarna de gehele selectie voor
aanvang van de tweede competi-
tiewedstrijd 15 september om on-
geveer 12.30 uur geheel in het
nieuw gestoken gepresenteerd zal
worden.

Afgelopen zondag werd op het
sportveld van Sociï de jaarlijkse
oranjeloop voor de 10 en 5 km ge-
houden. De 5 km werd met over-
macht gewonnen door de plaatse-
lijke favoriet Bram Rouwen. Ook
was het weer een gezellige sport-
middag voor de jeugd van geheel
Wichmond. Het penalty schieten,
opbrengst voor de Sociï-jeugd,
werd gewonnen door Martin Riet-
man.

Baakse Boys BI is een combinatie
elftal van Baakse Boys Bl/Sociï BI.

Programma 7 september
DZC '68 F3 - Sociï Fl
Pax E3 - Sociï El
Sociï Dl - Pas D5
Brummen C2 - Sociï Cl
Baakse Boys BI - Oeken BI
Programma 8 september
Gorssel l - Sociï l
Sociï 3 - Baakse Boys 3
Brummen 6 - Sociï 4
Baakse Boys 4 - Sociï 5
Sociï 6 - Dierense Boys

Paardensport

L.R. & P.C. DE GRAAFSCHAP
Uitslagen onderlinge wedstrijd
verreden op l september.
ABC groene pony's/dressuur: Ie prijs
Kirsten Remerie met Flip 155 ptn.
De Groene pony's/dressuur: Ie prijs
Ellis Blom met Bellisima 171 ptn.
Gevorderde pony's/dressuur: Ie prijs
Tessa Roelofs met Droopy 165 ptn.
Groene paarden/dressuur: Ie prijs
Rinie Heuvelink met Pena 164 ptn.
Gevorderde paarden/dressuur: Ie
prijs Anouk Pardij s met Kikitysplitt
183 punten.

SGW
Groene pony's: Ie prijs Ellis Bloem
met Bellisima.
Gevorderde pony's: Ie prijs Tessa
Roelofs met Droopy.
Groene paarden: Ie prijs Hester
Harmsen met Same.
Gevorderde paarden: Ie prijs Inge
Regelink met Maxim.
Dagkampioen:
Inge Regelink met Maxim.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde zondag in de
Berkel een viswedstrijd. Het aantal
deelnemers was gering.
De uitslag was:
l D. Huetink 1660 gram, 2 W.
Vreeman 1390, 3 J. Groot Jebbink
1061 gram. De volgende wedstrijd
is zondag 15 september.

Sumi worstelen
bij Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert zondag 8 september
een barbecue bij de familie Hijink
aan de Lansinkweg 2 in Zutphen.
Er wordt niet alleen gegeten en
gedronken, ook bestaat de moge
lijkheid om mee te doen aan een
sumi- worstel toernooi!

VHS++ Bronckhorsttoernooi

Rudi Peters tweede
voor eigen publiek
Tijdens de feestweek werdt op
woensdag de wielerronde verre
den, de organisatie was in han-
den van de plaatselij kewieler-
club R.T.V.Vierakker/Wich-
mond. (Deze club zit in zijn 25
jarig jubileumjaar).

De wedstrijden waren dit jaar voor
de jeugd categorie Nieuwelingen
en voor de altijd fanatieke Vetera-
nen categorie. Voor dit alles werd
er voor de jeugd een dikke banden
race verreden, hiervoor was veel
animo ,de renners(sters) gingen al-
len met een Rabobidonen Rabopet
naar huis, de eerste drie kregen
een bos bloemen en een medail-
le,dit gebeurde op een huldiging
met daarbij een echt ereschavot.
De Nieuwelingen reden een greti-
ge wedstrijd zoals altijd in deze
jonge categorie.de R.T.V.er Thijs v
Amerongen kon in zijn eentje de
wedstrijd niet naar zijn hand
zetten.er werdt te veel op zijn wiel
gereden. De jonge Larense cou-
reur(amper 2 maand een licentie)
Torn Boveree reed met Gijs Brou-
wer uit Deventer weg, Boveree won
knap zijn eerste nieuwelingen
wedstrijd voor Brouwer, de RT.V.er
Thijs v Amerongen werd uiteinde
lijk 6e. Hierna volgden de vetera-
nen voor hun 50 kilometer, al vrij
snel in de wedstrijd onstond er een
kopgroep van 7 renners, met daar-
bij ook de Wichmonder Rudi Pe
ters, voor het publiek een interres-
sant wedstrijd verloop. De kop-

groep liep meer dan 35 seconden
uit, in de finale demareerde
Deventernaar Jan Brouwer deze
reed solo naar de finish, de spurt
voor de 2 plaats werd overtuigend
gewonnen door plaatselijk favoriet
Rudi Peters. Ook dit jaar weer
spannende en goed verlopen wed-
strijden in Wichmond, dit alles ge
paard gaande met perfect wieier-
weer.

Uitslagen Ronde v Wichmond,
Nieuwelingen;
l Torn Boveree (Laren), 2 Gijs Brou-
wer (Deventer), 3 Frederik Bekkers
(Varsseveld), 6 Thijs v Amerongen
(Vorden).

Uitslagen Ronde v Wichmond,
Veteranen:
I Jan brouwer (Deventer), 2 Rudi
Peters (Wichmond), 3 Henry
Emens (Deventer), 4 Fred de Kin-
kelder (Groenlo), 5 Tony de Nekker
(Zwaag) en 10 Ferdy v. d. Werf
(Warnsveld).

Uitslag RABO dikke bandenrace:
6 t/m 8 jaar:
Ie Wessel Zinneman, 2e Angelica
v/d Berg en 3e LUC Frankemöller.

9 t/m 10 j aar
Ie Nick ten Have, 2e Ferdinand v/d
Berg en 3e Peter Eskes.

II t/m 12 j aar
Ie Rogier ter Bogt, 2e Elsa van Dijk
en 3e Miriam Walpot.

Diplomazwemmen
Afgelopen donderdag was er
voor de laatste keer in dit zomer-
seizoen gelegenheid om een
zwemdiploma te behalen. De
candidaten werden opgeleid
door Ernt Jan Somsen en Mir-
jam Heuvelink.

DE GESLAAGDEN ZIJN:
Zwemdiploma "A": Sanne te Veld-
huis, Christiaan Matthews, Alex
Doppenberg, Mark Doppenberg,
Dylan Seegers, Gijs- Jan Groene-
veld, Yalou te Slaa, Jordy van Til.

Zwemdiploma "B": Madeion Wen-
tink, Gijs- Jan Groeneveld, Rutger
Nijenhuis, Riek Lesman, Thomas
Weenk, Lisa van der Linde, Anneke
Buijk, Riek Buijk, Kevin Lichten-
beld, Meike Heyenk.

Zwemdiploma "C": Astrid Vro-
mans, Arme Baakman, Iris Baak-
man, Niels Lucassen, Lisanne Riet-
man.

Zwemvaardigheid
Zwemvaardigheid I: Lars Tem-
mink en Frederique Boekelo.

Zwemvaardigheid II: Lianne ten
Have, Frederique Boekelo, Nabil
Jawad, Saskia Gudde, Gemma
Eggink, Kobbejan Boekelo.

Zwemvaardigheid III: Milau Wol-
sink, Lisette Vlogman, Anne Gudde
Zwemvaardigheid Plus: Bram Bos-
ma, Anneleen Bosma, Marloes
Wullink, Anne Gotink, Femke
v.d. Toren, Lisette Arfman, Linda
Berenpas, Ramon Wagenvoort.

Thema-avond Bevalling
Yunio Oost Gelderland (voor-
heen ZorgGroep Oost-Gelder-
land) organiseert in Vorden
de thema-avond 'Bevalling' voor
aanstaande ouders.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt
men informatie over de lichame
lijke aspecten van de bevalling. Er
wordt aandacht besteed aan de
drie fasen van de bevalling, de in-
grepen en de lichamelijke veran-
deringen na de bevalling. Daarna
is er gelegenheid om vragen te stel-
len.

Deze thema-avond wordt door een
verloskundige verzorgd. De infor-
matie is gericht op vrouwen/part-
ners vanaf de zesde maand van de
zwangerschap.

Heeft men interesse in deze thema-
avond, die gehouden wordt in het
Wijkgebouw aan de Zutphense-
weg, en die men alleen of mét de
partner kan volgen,

reageer dan zo snel mogelijk.
Men kan inschrijven tot uiterlijk
15 september.

Op zondag 25 augustus 2002
speelden de Voetbalverenigin-
gen Vorden, Keyenborgse Boys,
Baakse Boys, Steenderen, Pax en
de organiserende vereniging
W Zelhem een VHS-n-Bronck-
horst-toernooi op sportpark de
Pol te Zelhem.

Met dit toernooi droegen de deel-
nemende verenigingen de gedach-
te uit van één grote plattelandsge
meente, zoals de gemeentebestu-
ren en het Aktiecomité "wij gaan
voor de vijf' dat voor ogen heb-
ben. Tijdens het toernooi waren
naast voetballiefhebbers veel men-
sen uit de lokale politiek van de
gemeenten Vorden, Hengelo Gld,
Steenderen, Hummelo en Keppel
en Zelhem aanwezig. Het toernooi
kon gelet op het aantal aanwezige
toeschouwers als geslaagd worden
beschouwd. De deelnemende ver-

enigingen zorgden voor een uiter-
mate sportief toernooi, dat uitein-
delijk Pax uit Hengelo Gld als win-
naar kreeg. Keyenborgse Boys ein-
digde als 2e, de W Zelhem als 3e
en W Steenderen als 4e. W Vor-
den en Baakse Boys kwamen op de
plaatsen 5 en 6. De gemeentebe
sturen hadden één gezamenlijk
beker voor de winnaar beschik-
baar gesteld, die door burgemees-

v ter Theo Heere van Zelhem werd
uitgereikt. De CDA-frakties van de
genoemde gemeenten stelden een
fair-playbeker beschikbaar. CDA-
fraktievoorzitster mevrouw Annie
Stapelbroek-Loskamp van de ge-
meente Zelhem reikte de fair-play-
bokaal uit aan het team van W
Steenderen.
Al met al een geslaagd toernooi,
dat getuige de reakties voor ko-
mend jaar zeker een vervolg ver-
dient.

Prinses Beatrix Fonds
Van 8 tot en met 14 september
houdt het Prinses Beatrix
Fonds zijn jaarlijkse landelijke
collecte.

Het Prinses Beatrix Fonds is het
Nationaal Fonds voor de bestrij-
ding van spierziekten, polio, de
ziekte van Parkinson, de ziekte
van Huntington, multiple sclerose
en spasticiteit. Het Fonds zet zich
sinds 1956 in voor mensen die aan
deze ziekten lijden en voor hun
naaste familieleden. De opbreng-
sten van de landelijke collecte zijn
daarbij onmisbaar. Dat met deze
inkomsten/giften zorgvuldig wordt
omgegaan, is gegarandeerd door-
dat het Prinses Beatrix Fonds
houder is van het keurmerk voor
Goede Doelen van het Centraal
Bureau Fondsenwerving.

De activiteiten van het Prinses

Beatrix Fonds strekken zich over
verscheidene terreinen uit. Het
Fonds ondersteunt en stimuleert
wetenschappelijk onderzoek naar
de verschillende ziekten.

Diverse patiënten-belangenvere-
nigingen worden door het Fonds
financieel ondersteund. De kwali-
teit van leven van patiënten krijgt
veel aandacht; dat gebeurt onder
meer door het aanbod van de der-
tien aangepaste vakantiehuizen
van het Fonds.

Het werk van het Prinses Beatrix
moet worden voortgezet en uitge
breid in het belang van vele dui-
zenden patiënten. Dat kan mede
door Het Fonds tijdens de collecte
te steunen. Het is ook mogelijk een
geldbedrag te storten op giro 969,
ten name van het Prinses Beatrix
Fonds.

Gezellige Idnder- en
volksspelen pranjefeest
Wichmond/Vierakker
De voorlaatste dag van het
Oranjefeest in Wichmond/Vier-
akker stond geheel in het teken
van de kinder- en volksspelen.
Het feest voor de jeugd begon
met een ballonnenoptocht van-
af het schoolplein aan de
Dorpsstraat naar het feestter-
rein.

Onderweg werden de ruim 150
kinderen vermaakt door een drie
tal clowns met hun malle fratsen.
Bij de volksspelen had de organisa-
tie ook een aantal "spelen" voor de
zgn. schoolverlaters uitgezet.

Jongens en meisjes die dit jaar
voor het laatst op de basisscholen
zaten. Opmerkelijk dat alle school-
verlaters acte de présence gaven.
Na afloop van de diverse spelen
zorgde de band "Real Time" in de
feesttent voor een perfecte stem-
ming. Gedurende de gehele week
was het dorp feestelijk verlicht.
Niet alleen gebouwen, straten e.d.
maar bovenal ook schitterend ver-
lichte en "aangeklede" tuinen.

UITSLAGEN KINDERSPELEN:
Groep 1: l Fransien Ellenkamp, 2
Dirk Borgman, 3 Joanne Steenblik.
Groep 2: l Bono Siebelink, 2 Alwin
Berendsen, 3 Denise Helmink.
Groep 3: l Bas ten Have, 2 Riek
Stokkink, 3 Lieke ten Have.
Groep 4: l Maike Eskes, 2 Kay
Arends, 3 Luuk Frankemölle

Groep 5: l Jolien Hartemink, 2 Ger-
ben Bruil, 3 Tessa Rouwenhorst.
Groep 6: l Nick ten Have, 2 Luuk
Arends, 3 Jeroen Schouten.
Groep 7: l Kevin Esselink, 2 Peter
Hiddink, 3 Marco Vreeman.
Groep 8: l Erwin Hilge, 2 Teun Lo-
man, 3 Tessa ter Beest.
Schoolverlaters: l Monique Jan-
sen, 2 Sebastiaan Besselink, 3 Ma-
thijs Klein Haneveld, 4 Rogier ter
Bogt, 5 Tim Groot Roessink.
Volksspelen:
Schieten (vrije baan): l Hank Riet-
man 35 punten, 2 Herman Groot
Roessink 34 punten, 3 Wil Rege
link 34 punten.
Kegelen (dames): l Anne Olthof 45
punten, 2 Annemarie Korgegoor
24, 3 Ellie Rietman 22 punten.
Kegen (heren): l Wim Rietman 42
punten, 2 Henk Jan Rietman 39; 3
Jan Klein Lenderink 38 punten.
Dogcarrijden (dames en heren): l
Ina Wuestman, 2 Marga Leekens, 3
Joke ter Bogt.
Hooivork darten (dames en heren):
l Peter Bergevoet, 2 Gerjan Riet-
man, 3 Hank Rietman.
Bij de orienteringsfietstocht was
het opmerkelijk dat van de 292
deelnemers er na de rustpauze on-
derweg, er maar acht personen
goed gefietst hebben. De prijswin-
naars waren: l Hans Hissink, 2
Willy Hissink en Derrie Pellen-
nberg, 3 Bart Krijt, 4 Jan Hermsen
en Willy Hermsen, 5 Henk en Wil-
ma Nijenhuis.



Weevers N e t

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

Kijk voor nieuws ook op:

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Hoofdkantoor: Lutfen (Ov.) 0523-682099
• Borculo (Old.)

M. 0545-272795
• Wehl fOMJ

TH. O314-683319

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.boschker.nl

ij maken van
het aanrecht weer

een voorrecht

Iedereen staat graag in een keuken van Holtslag. Want in een Holtslag

keuken wordt zelfs het aanrecht een voorrecht. Wij hebben keukens voor

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

bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon 0573) 45 20 00

HOLTSLAG De beste keus !

Uitnodiging Show Herfst-Winter Mode 2002/2003
voor dames en heren

op woensdag 11 september a.s.

Ie show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien.
Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

12, 13 en 14 september modedagen
22 september open zondag

Tot ziens bij

mode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gkl. - (0575) 461235

L u x a f l e x
• decoratieve raambekleding

op maat gemaakt

• diverse schulpranden,

roedes en ringen

• reiniging vergemakkelijkt

door toevoeging unieke

beschermlaag

• exclusieve stoffen:

Jacquards

Ausbrenners

Tendence,

een fluweelachtige

nonwoven stof

• nieuw rolgordijnensysteem,

verbeterd bedieningsgemak

Rol gordijnen
Ontdek de

zachte kant

van Luxaflex®

r aamdecoratie

Uw Luxaflex* Raamdecoratiesptcialist:*www.luxaflcx nl

net e v e n

Adres G r o e n l o s e w e g 9 7261 AM R u u r l o T e l e f o o n ( 0573 ) 45 12 39 I n t e r n e t w w w . w o n e r i j . n



DE /MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
HARDE
DUITSE

BROODJES

Woopie's
CHOCO/
KANEEL

Ze ziin er wei
SPECULAAS-

MOIENS

Boomboter
KANOO'S

VIJFDE GRATIS

Aanbiedingen deze week:

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg 4,99

Heerlijk gekruid
RUNDER-OF HOH ROLLADE 1 kg 5,99

SPEKLAPPEN ikg 3,99

"Boeren of Zwitserse"
GEHAKTROLLADE per stuk 1,95

Verse of droge Rookworst per stuk 1,75 nu 3 VOOr 5,-

VLEESWAREN-VOORDEEL

100 GRAM
SCHOUDIRHAM

2e 100 GRAM GRATIS

Elke week op de markt in Vorden

Fruithandel F. Huusken en Zn.
NIEUWE OOGST
BILDTSTAR 10 UK,

HONINGZOETE

DnUlVbN blauwe of witte per kilo

3.°°

f.00

HOLLANDSE
BLOEMKOOL

HOLLANDSE
SLABONEN

080
•

400
per kilo • 0

BOLCHRYSANT 4.99

BOS ROZEN
a 20 stuks 4.99

2 CYCLAMEN 5.00

10 VIOLEN 3.99

BOS ZONNEBLOEMEN 3.99

Bloemen en planten

A.s. donderdagmorgen verkoop
bij De Wehme.

DE AAARKT.
VAN ALLE AAARKTEN THUIS.

2 HAANTJES 45

STUKJES FILET 500 gram

KALKOENDIJEN kilo 42

50

00 M.

Poelier Hoffman
Laren (GId.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (GId.) en Rijssen



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

RUNDER-
GEHAKT
nu 2 kilo halen

1 kilo betalen

en GOUD-
SALAMI
100 gram a 1.31

nu 200 gram halen

100 gr. betalen

GROENTE

PREI

per kilo Ol78

BLOEMEN

BOL-
CHRYSANTEN

van 6.99 voor

99

OMO HOOFD-
WAS ULTRA OF COLOR

pak 2.7 kilo a 13.69

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

oh BESCHUIT
2 rollen + blik

naturel of volkoren

van 4.59 voor

59

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

MONA
VERWENYOGHURT

DIVERSE SMAKEN
pak 500 gram

van 1.39 voor O*.89

GALL^GALL

DEZE WEEK
onze kelderrestanten

iedere 2e fles wijn
HALVE
PRIJS

GALL^GALL

D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

enz-
voor W

van

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Eet vis,
omdat het zo gezond is!

Dinsdags var} 930 tot 17.15 wwr
op de tnarkt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
JUVL & E VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

FAA)

Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

Afhaalmenu september

Menu
(Voor 2 personen € 17,50)

Kaliko
*

Babi Pangang
*

Indisch Rundvlees
*

You Ko Kai
(kipfilet met cashewnoten)

*
Saté

*
met bami, .nasi of rijst

Wegens huwelijksfeest in de familie
is ons restaurant op maandag 9 september

en donderdag 12 september
beide dagen gesloten.

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

». Zand, grind, tuingrond
DT Grondwerk
» Containers
» Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

YOGA
Vanaf 11 september in Vorden
Dorpscentrum 9.30 - 10.45 uur

Proefles € 7,- 15 lessen € 105,-

Cursus Inner Touch (7 avonden) en
en Kundalini Yoga (zat.ocht.) in Barchem.

Inlichtingen
Theo de Gans
(0573)44 11 38



Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

T h u i s in d e s i g n

inter ieurs

OPRUIMING
design showroommodellen

25 tot 507. korting
13- U- 15 september

vrijdag 9.00 - 21.00 uur. zaterdag 10.00 -17.00 uur. zondag 11.00 -16.00 uur

Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-551314 • www.wimpolman.nl

Programma Septemberfeesten
2002 Zelhem

IVN in september
Trekkende vliegers

Donderdag 19 september.
18.45 uur. Uitgifte ballonnen bij de
feesttent bij sporthal "De Pol".
19.15 uur. Rondgang door dorp
m.m.v. de muziekvereniging "St.
Jan" uit Keijenborg en Drumfanfa-
re "Prinses Juliana". Vertrek bij
sporthal "De Pol".
19.00 uur. Optreden in de Zonne
kamp van de dansgroep "Wi'j eren
't olde".
19.45 uur. Officiële opening Sep-
temberfeesten bij het gemeente-
huis. Lunapark geopend.
21.00 uur. Groot vuurwerk op
sportpark "De Pol".
21.15 uur. Dansen in de feesttent
bij sporthal "De Pol" m.m.v. "Mel-
low". Entree gratis.

Vrijdag 20 september.
8.30 uur. Rondgang "Kleine Schut-
terij".
9.15 uur tot 10.00 uur. Eerste kin-
dervoorstelling in "De Brink" van
dde jeugdshow "Steekvlam en
Blusser" voor de groepen l t/m 3.
10.00 uur. Vendelzwaaien bij het
gemeentehuis m.m.v. Muziekver-
eniging "Union".
10.30 uur. Koningsschieten groep
8 in de feesttent bij sporthal "De
Pol".
10.30 uur tot 11.15 uur. Tweede
kindervoorstelling in "De Brink"
van de jeugdshow "Steekvlam en
Blusser" voor de groepen 4 t/m 7.

Vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur gratis
draaimolenkaartjes verkrijgbaar
in de feesttent (leeftijd O jaar t/m 6
jaar). De kaartjes voor de andere
attracties worden op de basisscho-
len uitgedeeld.
Leerlingen die buiten Zelhem naar
de basisschool (speciaal onderwijs)
gaan, krijgen via de Stichting Sep-
temberfeesten de kaartjes thuisbe
zorgd. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij: J. Eenink, Bergstraat
43, Tel: 622988 of B. Radstake, Ver-
zet 38, Tel: 622898.
Lunapark geopend.
21.00 uur. Dansen in de feesttent
bij sporthal "De Pol" m.m.v. "Ome-
ga Showband". Entree € 5,-. Tent
open vanaf 20.30 uur.

Zaterdag 21 september.
9.00 uur. Inschrijving volksspelen
op sportpark "De Pol".
9.30 uur. Aanvang volksspelen o.a.:
vogelschieten, schijfschieten, Ie
pelschieten, sjoelen, handboog-
schieten, kegelen, doelschieten,
vogelknuppelen (dames) en ring-
rijden. Voor de kleintjes is er een
luchtkussen en gratis ponyrij den.
12.30 uur. Einde volksspelen.
13.30 uur. Opstellen versierde wa-
gens, fietsen e.d. op het Stations-
plein. Fietsen, karretjes e.d. moe
ten zich laten inschrijven bij de
muziekkoepel om in aanmerking
te komen voor een prijs. Deelne-

mers kom op tijd om de jury tijd te
geven voor een beoordeling.
14.00 uur. Lunapark geopend.
14.30 uur. Vertrek van de optocht
m.m.v. plaatselijke en andere mu-
ziekkorpsen.
16.30 uur. Einde optocht.
17.00 uur. Prijsuitreiking in de
feesttent bij sporthal "De Pol".
20.00 uur. "Septembervariété" in
"De Brink" met de Oberkrainer-
groep "Nizozemska", het Lochems
Smartlappenkoor, Peer uit Har-
denberg en een paar Apart. Pre-
sentatie Freddy Ikink. Entree € 10,-
Kopje koffie gratis.
21.00 uur. Dansen in de feesttent,
bij sporthal "De Pol", m.m.v. "Kali-
ber". Entree € 7,-. Tent open vanaf
20.30 uur. Op vrijdag en zaterdag
is een gedeelte van de tent afgezet
om even gezellig te kunnen zitten
onder het genot van een drankje
met stemmingsmuziek van drive
in "Let's Dance". Entree in dat ge
deelte van de tent is gratis.

Zondag 22 september.
11.00 uur. Tent open.
11.30 uur. Frühshoppen in de feest-
tent, bij sporthal "De Pol" met me
dewerking van de "Drie Donken"
blaaskapel en dweilorkest "Over
de Rooie". Entree gratis

De "Stichting Septemberfeesten"
wenst U fijne feestdagen.

Trekvogels trekken de aan-
dacht. Elk jaar weer is het span-
nend om ernaar te kijken. Wan-
neer gaan welke soorten weg,
wanneer komen ze terug. Wel-
ke soorten overwinteren hier,
zijn er zeldzaamheden bij?

De trek van vlinders wordt al veel
minder in het oog gehouden. Voor
veel mensen is het een openbaring
te horen dat sommige vlindersoor-
ten, voordat ze in Nederland gesig-
naleerd worden, er al een reis van
duizenden kilometers op hebben
zitten.
De atalanta komt uit Spanje. De
distelvlinder heeft zijn geboorte-
grond in Noord-Afrika of Spanje.
De beroemdste trekvlinder is
waarschijnlijk de Monarchvlinder
uit bijvoorbeeld Amerika. In na-
tuurfilms worden wel eens beel-
den vertoond van zwermen van
honderdduizenden exemplaren.
In Nederland is hij, verdwaald als
verstekeling op een boot, een en-
kele maal gezien. In Zuid-Enge-
land komt hij vaker voor. Mis-
schien kan hij daar zelfs op eigen
kracht aangekomen zijn. Een an-
dere, veel geziene buitenlandse
gast is het gamma-uiltje. In elke
tuin is het 's zomers op de bloe-
men te zien. Het is een dagactieve
nachtvlinder, die niet zo mooi ge
kleurd is als de voorgaande soor-

ten. Het is wel een leuke vlinder
om van dichtbij te bekijken, als hij
stil zit. Op zijn rug heeft hij wat
uitsteeksels, die vaag doen denken
aan een pistool. Vandaar zijn an-
dere naam: het pistooltje. Op zijn
beide vleugels heeft hij een zilver-
kleurige vlek in de vorm van de
Griekse letter gamma, vandaar de
andere naam. Als de vlinders uit
het buitenland zijn gearriveerd,
zorgen ze al spoedig voor een nieu-
we generatie, die dan wel geheel
Nederlands is.

Een enkele keer willen de nako-
melingen wel eens een poging wa-
gen om in het najaar de terug-
tocht te ondernemen. Ook over-
winteren enkele atalanta's soms
in ons land.
Maar verreweg de meeste van de
eerste gastarbeiders zijn toch bui-
tenlands. Een laatste groep van
vliegers doet het zonder vleugels:
spinnen. In het najaar gaan ze op
trektocht. Meestal zweven ze aan
lange spinseldraden tot grote
hoogten in de lucht. Grote afstan-
den worden afgelegd. Als zo'n
luchtreiziger denkt dat het wel ge
noeg is, haalt hij gewoon z'n draad
in en daalt langzaam naar de aar-
de.

Genoeg natuurlijke zaken om de
komende maand naar uit te kijken.

KI service bedrijf Ferti-Plus komt als eerste
met gesekst rundveesperma op de marlet
Als eerste bedrijf in Nederland
komt het service bedrijf Ferti-
Plus voor kunstmatige rundvee
inseminaties met gesekst sper-
ma op de markt.

Veehouders kunnen vanaf l sep-
tember via Ferti-Plus, dat opereert
vanuit het Hengelo (G), hun koei-
en dan namelijk laten bevruchten
met sperma van stieren dat alleen
uit vrouwelijke cellen bestaan. Dat
mag uniek worden genoemd want
dat was nog niet mogelijk in Ne
derland.

"Wij zijn dan ook het eerste rund-
vee KI service bedrijfin Nederland
die deze service aan klanten kun-

nen aanbieden", aldus Max van de
Kerkhof uit Ruurlo, mede-eige
naar van Ferti-Plus. Ferti-Plus be-
trekt het gesekste sperma via de
Nederlandse importeur van het
Engelse KI station Coquont. Dit re
latieve kleine KI station heeft in
Engeland in de afgelopen jaren di-
verse proeven uitgevoerd met het
gesekste sperma van haar topstie
ren, en komt nu als eerste bedrijf
met het gesekste sperma op de
markt.

"De uitkomsten van die proeven
waren zeer positief te noemen en
was aanleiding voor ons om met
Coquont in zee te gaan. Coquont
garandeert ons een percentage

van 93 procent dat de bevruchting
daadwerkelijk ook een vrouwelijk
kalf oplevert. Dat levert natuurlijk
veel voordeel op voor de rundvee
houder. Die wil namelijk zeker
van zijn topkoeien graag een
vaarskalf als nageslacht om zo-
doende zijn veestapel op een ho-
ger fokgehalte en productiegehal-
te te brengen. Een percentage van
honderd procent werd door de En-
gelsen niet aan ons gegeven. Want
er kunnen blijkbaar via het tech-
nische scheidingproces altijd nog
enkele mannelijke cellen door het
proces heen zwemmen", aldus
Van de Kerkhof die aangeeft dat
andere KI organisaties ook op dit
gebied niet stil zitten.

De kosten van de 'rietjes' met ge
sekst sperma van de vier stieren
die Ferti-Plus per l september ter
beschikking heeft zullen iets ho-
ger uit vallen voor de rundveehou-
der dan de prijsstelling van de nor-
male rietjes. Maar die extra kosten
staan echter niet in verhouding
met bijvoorbeeld embryo trans-
plantaties die in de rundveesector
bij topkoeien ook worden toege-
past.

Van de Kerkhof geeft aan dat het
aantal geslaagde bevruchtingen
met het gesekste sperma bijna niet
omlaag gaat. Cijfers van Coquont
maken duidelijk dat dit percenta-
ge namelijk bijna te verwaarlozen

is en met maar enkele procenten
daalt. Ferti-Plus is momenteel een
snel groeiend particulier KI rund-
veeservice bedrijf dat in september
1999 haar activiteiten opstartte
vanuit Hengelo (G).

Het bedrijf heeft een groot
deel van de Achterhoek als
werkgebied en verricht naast
inseminaties ook scan activi-
teiten op de rundveebedrij-
ven en heeft een uitgebreid
voorlichtingsprogramma op
fokkerij en bevruchtingsge-
bied.



Vierde lustrum busproject 'Vierakker/Wichmond'

Zonder vrijwilligers geen bus!
Arjan Mombarg heeft goed gevoel
aan de wereldkampioenschappen
skeeleren overgehouden!

Als bestuur zijn we alle vrijwil-
ligers ontzettend dankbaar dat
ze hun vrije tijd aan het "bus-
project" willen geven. Zonder
hen zou er geen buurtbus
lopen", zo zegt W.HA. Olthof
de penningmeester van het
'Buurtbus comité Wichmond'.
Met hem en de rest van het be-
stuur hadden we naar aanlei-
ding van het vierde lustrum
van het busproject, een ge-
sprek.

Voorzitter AJ. Nijenhuis (Nol) kon
vanwege ziekte niet bij het ge-
sprek aanwezig zijn. Een voedsel-
vergiftiging kluisterde hem een
paar dagen aan bed. Inmiddels is
Nol weer aan de beterende hand
en wandelt hij al weer in de Beek-
laan in Wichmond rond. Nol Nij-
enhuis is al vijftien jaar voorzitter
van genoemd comité. Ook behoort
hij tot het 'keurkorps' (de 24 per-
sonen) die dagelijks als chauffeur
op de bus rijden.

Elke dag zijn er vier chauffeurs ak-
tief, die dan drie uur rijden. Nol
Nijenhuis rijdt wekelijks al vanaf
de oprichting van het busproject.
'Zeer plezierig, met name het con-
tact met de passagiers. Even een
praatje maken. Het is voor mij een
mooie onderbreking van de vrije
tijd. Wij voelen het beslist niet als
een verplichting', zo zegt de bijna
67 jarige Nol Nijenhuis. Nog drie
jaar en dan moet hij stoppen. 70
jaar is namelijk de uiterste leef-
tijdsgrens voor een chauffeur. Van
de provincie mag net nog wel
langer. Busonderneming 'Syntus',
die het vervoer regelt staat vanwege
de verzekering niet toe, dat er op
nog hogere leeftijd wordt gereden.

Onder de chauffeurs ook een vier-
tal vrouwen te weten Lenie La-
mers- van Koert (ook zij rijdt al
vanaf de oprichting op de bus).
Verder Cissy de Bruin- Le Griep;
Mini Klein Lebbink- Vruggink en
Rikie Smallegoor- Wentink. Laatst-
genoemde is tevens bestuurslid.
'Ik zou dit werk echt niet kunnen
missen. Je hoort vanuit de bevol-
king alleen maar positieve gelui-
den. Met name de mensen die
naar het ziekenhuis 't Spittaal
moeten zijn erg enthousiast dat er
een buurtbus loopt', zo zegt Rilde
Smallegoor.

JAARLIJKS RUIM ZEVEN-
DUIZEND PASSAGIERS
Dat de buurtbus wel degelijk in

een behoefte voorziet wordt wel
duidelijk wanneer penningmees-
ter Olthof ons de passagierslij st
laat zien. Een paar voorbeelden: in
2000 in totaal 7350 passagiers, in
2001 waren er 7133 passagiers en
tot en met het tweede kwartaal
2002 staat de teller op 3800. De
chauffeurs zijn veelal Vut'ers c.q.
gepensioneerden. Zoals gezegd
met 70 jaat houdt het op. Olthof:
'We zijn tot nu toe nooit in de pro-
blemen gekomen. Valt er iemand
af, we hebben de opvolger al klaar
staan', zo zegt hij. Het comité
heeft dus altijd chauffeurs 'in por-
tefeuille'.

De buurtbus heeft als route Vbrden-
Wichmond-Vierakker-Warnsveld-
Zutphen en vice versa. Op maan-
dag t/m vrijdag kan men al om
7.28 uur in Wichmond bij v.d.
Brink opstappen. Om 19.38 uur
stopt de bus als laatste bij Bes-
selink in Wichmond. Stapt men
bijvoorbeeld in Vorden op dan zijn
er de volgende halteplaatsen: N.S.
station, Villa Nuova, kasteel Hack-
fort, Wichmond v.d. Brink, Wich-
mond Besselink, Vierakker de
Vlieg, Zutphen Spittaal, Warns-
veld Winkelcentrum, Warnsveld
den Bouw, Warnsveld N.H. kerk,
Zutphen station en vervolgens de
zelfde route in omgekeerde volg-
orde.

(De buurtbus heeft geen recht-
streekse verbinding tussen Vorden

en Zutphen. Voor dit traject is men
op de trein aangewezen). De tarie-
ven bij de buurtbus vallen mee. Er
zijn speciale tarieven voor 65 plus-
sers en kinderen. Zoals gezegd
'Syntus' regelt het vervoer, de pro-
vincie verleent een subsidie!

In 1980 zijn de eerste gesprekken
gevoerd om tot een buurtbus te
komen. De aanleiding daartoe was
dat de 'grote bussen' niet meer
aansloten op de vertrektijden bij
de N.S en op de bezoekuren van
het ziekenhuis 't Spittaal. Toen de
"grote bussen" helemaal niet
meer reden waren de problemen
met name in de kernen echt groot.
"Gemeentesecretaris H. Wiersema
uit Warnsveld heeft toen contact
met "Syntus" gezocht, teneinde
tot een oplossing te komen. Dat re-
sulteerde uiteindelijk in de oprich-
ting van het "Buurtbus comité
Wichmond", zo vertelde de huidi-
ge secretaresse mevrouw A.J.G. ten
dijk- de Haan. De dienstregelingen
maakt het bestuur zelf. Coördina-
tor is mevrouw D. Pellenberg-
Bruil.

Het 20-jarig bestaan zal niet onop-
gemerkt voorbijgaan. Op zaterdag
19 oktober wordt er voor de
chauffeurs en andere vrijwilligers
een feest gepland. Waar dat wordt
gehouden en hoe het programma
eruit zal zien, is volgens het be-
stuur nog een "zwaar geheim" zo
werd ons medegedeeld!

ODE AAN DE BUURTBUS (GEDICHT VAN K.L. MEIJER)
«

Waar wordt in 't onvervalste dialect
Door "grieze doeven" druk gekwekt?
Waar deelt men mee in kleur en geuren
In het ganse so-ci-aal gebeuren?
Waar hoort men van het wel en wee?
Van kind en kraai en maïs en vee?
Waar geneert men zich nog bijna dood
Om het kaal en pralend Busloo-bloot?
Waar hoort men dagelijks de twisten
Over het nut der Spittaal-specialisten?
Waar vertelt men U de topprestatie
Der laatste zitvlak-operatie?
Waar zitten nog zoveel scholieren
Stil op hun plaats zonder te klieren?
Waar wordt uit tuin of van 't land
Geknikt met hoofd, gezwaaid met hand
Waar kan men ruiken waar men rijdt
Bezonders in de gierkartijd?
Waar is nog Uwbejaardenkaart
Het dubbele van een daalder waard?
Waar stopt de dienstdoende chauffeur
Op afroep bij Uw achterdeur?
Waar kunt U al Uw sores kwijt
In onze buurt-bus-so-cie-tijd.

Arjan Mombarg is met een
goed gevoel teruggekeerd uit
het Belgische Oostende waar
hij vorige week maandag heeft
deelgenomen aan de wereld-
kampioenschappen skeeleren.

Arjan startte daar, samen met nog
zeven Nederlanders, op zijn favo-
riete afstand de marathon (ruim
42 kilometer). Vergeleken bij de
Europese kampioenschappen die
onlangs in Zuid Frankrijk werden
gehouden en waarbij Arjan duide-
lijk de "balen" had over de falende
ploegentactiek, was er dit keer wel
sprake van een éénheid binnen de
Nederlandse ploeg.

Arjan: "Vooraf was de afspraak ge
maakt dat wij (Arjan Smit uit Nij-
eveen, Roei van Hest uit Apel-
doorn en Arjan zelf) zo lang moge
lijk bij elkaar zouden blijven en el-
kaar zouden steunen. Dat lukte
een groot deel van de wedstrijd
perfect. Wij hoopten voor Arjan
Smit op een plaats bij de eerste
tien. Op gegeven moment ont-
stond er een kopgroep van elf
man. Omdat men onderling waar-
schijnlijk dacht "een te grote
groep" werd er niet meer voluit
doorgereden.

Toen sprintte Arjan Smit weg, sa-
men met een Spanjaard. Roei van

Hest en ik hebben er toen alles
aangedaan om "de boel" achter de
beide koplopers af te stoppen.

Echt beulswerk, steeds langs de
zee, de wind volop tegen. Zes kilo-
meter voor de finish werd Arjan
Smit teruggepakt en dan zakt je
de moed in de schoenen. Boven-
dien warefï- we kapot", zo zegt Ar-
jan Mombarg die uiteindelijk in
het grote peloton finishte. Arjan
Smit was met zijn twaalfde plaats
de beste Nederlander.

Desondanks toch een goed gevoel
bij Arjan over de samenwerking in
"het treintje van drie". Het skee
lerseizoen zit er nu bijna op. Er
resteren hem nog een viertal wed-
strijden waaronder de open Neder-
landse kampioenschappen.

Bij de "klassiekers" (wedstrijden
over 60 kilometer of langer) neemt
hij momenteel in het klassement
de derde plaats in. Wanneer op 21
september de laatste wedstrijd
wordt gehouden, worden de skee
Iers meteen ingeruild voor de
schaatsen.

Op 12 oktober staat dan al weer de
eerste marathon op het kunstijs
op het programma. Dus geen
vacantie? "Nee hoor, geen tijd",
aldus de Vordense veehouder.

Jong Vierakker
wint Oranjespel
Jong Vierakker is winnaar ge-
worden van het Oranjespel dat
in het kader van de feestweek
Wichmond/Vierakker werd ge-
organiseerd.

Mede door de prachtige weersom-
standigheden waren er dinsdag-
avond honderden toeschouwers
op het feestterrein samen ge-
stroomd om te kijken hoe de veer-
tien teams het er af zouden bren-
gen en om ze luid aan te moe-
digen. Burgemeester Kamerling
verrichtte de openingsceremonie.

De teams van acht personen wa-
ren verplicht om minimaal met
drie vrouwen aan de start te ver-
schijnen. Het Oranjespel omvatte
heel wat spectaculaire onder-
delen, waarbij tevens de nodige
conditie van de spelers werd ver-
eist. Zo was er bijvoorbeeld een
schuimbad met wasgoed. Snel de
was eruit halen en aan de waslijn-
draad hangen. Tapijt trekken; spij-
kerbroekhangen; gooien met bal-
lonnen met water, noem maar op.

Het "buikschuiven" liep als een
rode draad door het Oranjespel.
Bovendien was er nog een pittige
theorieronde. Het werd een uiter-
mate spannende aangelegenheid.
Toen de balans werd opgemaakt
bleek Jong Vierakker met 68 pun-
ten winnaar, op de voet gevolgd
door het team "Heerlerweg" met
67 punten. "Pierendiek" eindigde
met 66 punten op de derde plaats.
Na afloop zorgden de deelnemers
aan het Oranjespel er wel voor dat
het verloren gegane vocht (wat een
transpiratie!!) weer snel met ande
re "geestrijk" vocht werd aange-
vuld. Het werd in de feesttent,
waar eerst de kinderen zich kon-
den uitieven, een gezellige boel.

De festiviteiten in Wichmond/Vier-
akker werden donderdag 29 au-
gustus voortgezet. Toen was er in
het Sint Ludgerusgebouw een
feestavond voor bejaarden met
medewerking van "De Barkel-
vrouwleu" uit Eibergen. De aanwe
zigen genoten volop van de skets-
jes en de liedjes.

Bram Rouwen uit
Vierakker wint Oranjeloop
Bram Rouwen heeft zondag-
middag in Wichmond de Oran-
jeloop op de vijf kilometer ge
wonnen.

Voor de man uit Vierakker een
thuiswedstrijd want de organisa-
tie berustte bij de sportclub "So-
cia" uit Wichmond. De tien kilo-
meter leverde een overwinning op
voor G. Derksen uit Apeldoorn.

De Oranjeloop in Wichmond kent
al een jarenlange traditie. Dit
sportgebeuren wordt telkens een
dag na de beëindiging van de feest-
week gehouden.

In totaal kwamen er 38 personen
aan de start t.w. 18 deelnemers op
de 5 kilometer en 20 deelnemers
op de tien kilometer.

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
5 kilometer: l Bram Rouwen, Vier-
akker 17 minuten en 2 seconden, 2
H. Nijland, Zelhem 18 minuten en
12 seconden, 3 G. Vossers, Hengelo
18 minuten en 14 seconden. De
beste dame op deze afstand was E.
Lamers uit Wichmond in 27 mi-
nuten en 17 seconden.

10 kilometer: l G. Derksen, Apel-
doorn 34 minuten en 54 secon-
den, 2 K. Klein Baltink, Zutphen 35
minuten en 11 seconden, 3 R.
Klein Koerkamp, Zutphen 36 mi-
nuten en 36 seconden. De snelste
dame was G. Beyer uit Warnsveld
in precies 47 minuten. De prijs
voor de beste "plaatselijke" loper
ging naar A. Weustman uit Vierak-
ker in 41 minuten en 25 seconden.



Leuke vondsten en stripfiguren
in optocht Wichmond/Vierakker
Het is toch knap wat kleine kernen zoals
Wichmond en Vierakker elk jaar weer tijdens
de oranjefeesten voor elkaar "boksen". Neem
het Oranjespel van afgelopen dinsdag toen
zo'n kleine twee honderd man (deelnemers,
helpers, organisatie) in touw waren om er
een geweldig spektakel van te maken.

Zo ook zaterdagmiddag toen als afsluiting van
een week 'feesten' de traditionele optocht werd
gehouden. In totaal veertien wagens, waaraan
door de deelnemers veel aandacht was besteed.

Bloemen-ontbraken er ditmaal. De organisatie be-
trekt de bloemen namelijk elk jaar van een vaste
leverancier uit Beltrum.

Eens in de vijfjaar gebeurt dat niet, dan vallen de
optochten in Wichmond en Beltrum vrijwel sa-
men en dan heeft Beltrum de bloemen zelf hard
nodig.

En dat was dit weekend het geval, zaterdag de op-
tocht in Wichmond en een dag later in Beltrum.

"Dan doen we het dit jaar gewoon met blaadjes
en plakken we die op de figuren en wagens" zo
moet in Wichmond en Vierakker het motto zijn
geweest.

Het beste voorbeeld de wagen van 'Delden' met
als motief "Jurassic Park" met "ontelbaar" aange-
brachte blaadjes!

Het "gedoe" in sommige landen met priesters en
paters, waarbij de heren het niet zo nauw nemen
met de goede zeden en waarden, inspireerde Jong
Vierakker tot een wagen met als motief 'Schijn-
heilig'.

Drinkende paters en paters met aan elke arm een
goedlachse non, staken de draak met de heilig-
heid van de kerk.

De jury beloonde deze 'Schijnheiligheid' meteen
eerste prijs, terwijl Jong Vierakker ook de pu-
blieksprijs in ontvangst mocht nemen.

De wagen van 'Vogelzang' met als motief 't' ene
oor in, het andere oor uit" was grappig en spits-
vondig. Peter Pan, Winnie De Poeh, Olie Beer
Bommel, wie kent ze niet, allemaal bekende strip-
figuren, waren prominent in deze optocht aan-
wezig.

Ook leuk de combinatie van 'Pierendiek' met als
motief 'Asterix op de Pierendiek' waarbij kleine
kinderen met een speer in de handen leken te
zeggen "kom maar op"!

Harde knallen, vechten en veel rook, daarvoor
zorgde 'Lankhorsterstraat achter' met als motief
'De Drie Musketiers'.

Tussen de praalwagens door marcheerden de mu-
ziekverenigingen 'Sursum Corda' en 'Concordia'
uit Vorden, 'Concordia' uit Hengelo en de schut-
terij Sint Jansen compleet met vendeliers uit de
Keyenborg.

Voorafgaande aan de grote optocht, was er een
kinderoptocht. Goed verzorgd en erg enthousias-
te jongens en meisjes.

Het dweilorkest van 'Jubal' uit Wichmond maak-
te alvorens de beide optochten begonnen, een
muzikale rondgang door het dorp.

In de feesttent werd zaterdagmiddag na afloop
een vaandelhulde gebracht aan het nieuwe ko-
ningspaar (Jan Vleemingh en echtgenote).

Het koningspaar heeft dit jaar in de koets nieuwe
capes gedragen. De koningin van het vogelgooien
(Dorien Roordink) had een nieuwe sjerp. Dit alles
gemaakt door mevrouw Tiemesen uit Wich-
mond.

Uitslagen optocht: l "Schijnheilig", Jong Vierak-
ker 184,5 punt; 2 "Raponsje", Zooitje Mesjogge
173; 3 "Peter Pan", Hackforterweg 171,5; 4 "Asterix
op de Pierendiek", Pierendiek 166; 5 "De drie
Musketiers", Lankhorsterstraat achter 164; 6 "Ju-
rassic Park", Delden 162,5; 7 "De tovenaar van
Oz", Dorpsstraat 156; 8 "Wij zitten goed in de
olie", De Wogt 152,5; 9 Als de kat van huis is",
Lankhorsterstraat voor 149; 10 "Olie Beer Bom-
mel", Polweg 147 punten.

Kinderoptocht: l Kranenmeisje; 2 WNF; 3 Wortel-
kindje; 4 Bloemenmeisje; 5 Stapman en Barbie.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRE S, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Wij hebben vakantie
van 7 september t/m 24 september.

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN
van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Hele maandag en woensdagmiddag gesloten.
Zaterdag op afspraak.

JÜIDEL Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26
Fax (0575) 46 39 04 - E-mail: jowe@introweb.nl

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel. (0314) 39 16 87

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Aalten - Borculo - Borne - Dedentsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg • s-Heerenberg - Hengelo

week 36-02
aanbiedingen
geldig t/m
14 september

modekoopje
dames top
van
8,95
voor:

AKMOWORKS
jacks
div.
modellen
mt.
116-176
van 26,50

AKMOWORKS
sweaters
mt. 116-176
norm. 12,50
nu voor:

AKMOWORKS
broek
mt. 92-164
norm. v.a.
16,50
alle maten

(JCJIttt

mode voor het hele gezin

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

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

• ook op zaterdag •

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

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 - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufuërfs
< AUTOSCHADE

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

10 Jaar Streekradio

Kom ook op 8 september 2002 vanaf
11.00 tot 17.00 uur op onze openhuis.

De volgende groepen/artiesten zullen
optreden in de feesttent aan de Wiersser-
broekweg 5 te Vorden.
Hein Michelbrink, Duo Annie & Marie,
Jan Ottink & Dianne Marsman, Richart
Hekkert, Gerrit & Graads, Herman Riet-
horst, Sing A Song, Medler 4 en
Kas Bendjen.

Toegang is Gratis



Oranje-, school- en muziekfeest met kermis en optocht met feestelijk verlichte straten,
tuinen en plantsoenen. Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september.

Vrijdag 13 september
Schoolfeest basisscholen (de Driesprong / Kerst Zwart-
school / Rehobothschool / St Willibrordusschool)

09.00 uur Opening op het veldje bij de muziekkoepel aan de
Du m in eest eeg.

ca. 09.30 uur Groepen 1 en 2: POPPENKAST in „De Tapperij".
Groepen 3 en 4: SPELLETJES op de parkeerplaats van
„De Keizerskroon".
Groepen 5 en 6: SPEURTOCHT vanaf het schoolplein van de
Kerst Zwartschool richting de Wiliem Alexanderlaan.
Groepen 7 en 8: VOORSTELLING in „De Keizerskroon" met
een bekende poppenspeler.

ca. 10.30 uur Groepen 1 en 2: SPELLETJES bij hun eigen scholen.
Groepen 3 en 4: POPPENKAST in „De Tapperij".
Groepen 7 en 8: ZEVEN KAM P op het voetbalveld.

ca. 11.00 uur Groepen 5 en 6: VOORSTELLING in „De Keizerskroon" met
een bekende poppenspeler.

ca. 12.00 uur Alle kinderen eindigen bij hun eigen school met een
traktatie. De kinderen van de Driesprong bij
„De Tapperij".

18.30 uur Aanvang prestatietrimloop voor dames en heren.
Start: Dorpsstraat - Wildenborchseweg - Vljverweg - Wiers-
seweg - Dorpsstraat.
18.30 uur: 3.5 km -18.30 uur: 5.3 km (tevens categorie 40 +)
18.30 uur: 1.8 km categorie jeugd t/m 12 jaar meisjes/jongens
deelname gratis -19.15 uur: 10.7 km.
Voor elke afstand zijn leuke prijzen beschikbaar. Voor de
eerst aankomende dame en/of heer uit Ruurlo wordt een
extra wisselprijs beschikbaar gesteld.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer
W.F. Roekevisch, Barchemseweg 64, telefoon (0573) 45 17 39.
Aansluitend aan de dorpenloop volgt het eerste onderdeel voor de
zeskamp, namelijk 'contact maken'. Hieraan dienen 4 personen
per team, waarvan tenminste 1 dame, deel te nemen.

Zaterdag 14 september
08.00 uur

08.15 uur

12.15 uur

13.30 uur

Klokluiden van de Ned. Hervormde kerk en de R.K. kerk.
Rondgang door de drumband van de Koninklijke Muziek-
vereniging Sophia's Lust.

Vlaggen uit!

Keuring en opstelling van de optocht op de Loolaan (en
indien nodig ook langs de toegangsweg naar het zwem-
bad De Meene).

Vertrek van de optocht.
Medewerking verlenen: muziekvereniging Crescendo met mallet-
band uit Hengelo; muziekvereniging Excelsior uit Gelselaar;
muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Harfsen; muziekvereniging
Amicitia uit Geesteren met drumband en majorettes; Koninklijke
Muziekvereniging Sophia's Lust uit Ruurlo met drumband en
majorettes.
Zaterdag en zondag ongeveer drie minuten voor het vertrek
van de optocht begeeft een dweilorkest zich langs de optocht-
route en brengt haar muzikale klanken ten gehore. Eveneens
vindt dit beide dagen plaats na de optocht op het feestterrein aan
de Wildenborchseweg.

Route optocht: Loolaan - Boomgaard - Wiersseweg - Dorps-
straat - Julianaplein - Borculoseweg - Wilhelminalaan •
Beatrixlaan - Johan Frisolaan - rechtsaf de Van Heeckerenlaan in
- Wiliem Alexanderlaan - Vijverweg
(einde Vijverweg ontbinding van de optocht).

ca. 14.45 uur Zeskampspelen (volksspelen op het feestterrein aan de
Wildenborchseweg). Na afloop van de zeskampspelen
prijsuitreiking op het feestterrein.

Zondag 15 september
12.15 uur Opstelling van de optocht op de Loolaan (en indien nodig

ook langs de toegangsweg naar het zwembad De Meene).

13.30 uur Vertrek van de optocht.
Medewerking verlenen: muziekvereniging Amicitia uit Geesteren
met drumband en majorettes; muziekvereniging Crescendo uit
Barchem met drumband; muziekkorps Concordia uit Eefde met
malletband; muziekvereniging Concordia uit Vorden met drum-
band en majorettes; Koninklijke Muziekvereniging Sophia's Lust
uit Ruurlo met drumband en majorettes.

Route optocht: Loolaan - Boomgaard - Wiersseweg - Dorps-
straat - Julianaplein - Borculoseweg - Kroezelaan - 't Rikkelder -
Eikenlaan - Wilhelminalaan - Beatrixlaan - Johan Frisolaan -
rechtsaf de Van Heeckerenlaan in - Wiliem Alexanderlaan -
Vijverweg
(einde Vijverweg ontbinding van de optocht).

ca. 14.45 uur Volksspelen op het feestterrein aan de Wildenborch-
seweg.
Vogelschieten (koningsschieten, schijfschieten, lepeltjesschieten,
vogelgooien (voor dames).

Kinderspelen t/m 15 jaar.

15.30 uur Ruurlose Playbackshow voor kinderen van groep 4 t/m 8.
Een deskundige jury zal beoordelen wie de beste zijn geweest.

De winnaar ontvangt de grote Ruurlose Playback-bokaal.

De evenementen worden allen georganiseerd door de Oranje-
vereniging Ruurlo. De nieuwe koning van het vogelschieten en de
nieuwe koningin van het vogelgooien ontvangen (indien lid van
de Oranjevereniging Ruurlo) een bedrag van € 25,- extra van
deze vereniging.

De prijsuitreiking van alle volksspelen vindt plaats op het
feestterrein na afloop van de volksspelen.
Ook de inhuldiging van het nieuwe Koningspaar zal
DIRECT na afloop van het vogelschieten plaatsvinden op
het feestterrein.
De inhuldiging wordt verricht door mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-
Lases, burgemeester van Ruurlo en tevens erevoorzitter van de
Oranjevereniging.

Tijdens de feestdagen is er in diverse café's muziek en bal.
Vrijdag, zaterdag en zondag grote kermis vanaf 14.00 uur.

Het bestuur van de Oranjevereniging wenst u allen een prettig
Septemberfeest, dat dit jaar voor de 40e keer plaatsvindt.

Het bestuur vraagt u vriendelijk massaal te vlaggen.
Mogen wij ook dit jaar op u rekenen?

Het bestuur

J



www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb jotiio :yebeugent 40 Gü harddisk
AMD Athlon XP 1600+, 256 Mb intern geheugen, 4< [;($3..r)arcJcii§k
AMD Athlon XP 1800*, 256 Mb intern ge^eug©^ 60 G8 harddisk
AMD Athlon XP 2100+, 512 Mb intern gehöifgertj 60 GB harddisk

SpelletjesPC
AMD Duron 1200
AMD Athlon XP 1

PC-266 MHz. A
56K6 Modem, 10|1
300W, Trust Powi

MJ2aMB, GeForce2 64 MB, 40ÏBB harddisk
MB, GeForce2 64 ;MB, 60; BB harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€799,-
€849,-
€ 989,-

839,-
€839,-
€ 939,-

P VGA, AC '97 Sound, 52X CDRom,
)SB,:;1,44MB Diskdrive, Midi-Tbwer ATX

Lite-On 40 ifvïter

l / !i i L» f T ?TtOJ>U.I.\*Jf •• ̂ - l

HP 845C Printer €¥
Seler € 59,-
speakersSO

• An osrs

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

Horren en
hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

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

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De BoQQelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 1f 69,
www.tcrenovatie.com

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Pief el
Telefoon (O575) 52 93 60

WEEKBLAD
CONTACT

i

Hengelo (Gld.)
zoekt:

allround wirtkel-
medewerk(st)ers

fulltime/parttime vacature

Wij vragen: • stevige aanpakkers
• klantvriendelijke persoonlijkheid
• leergierig en brede inzetbaarheid
• flexibele beschikbaarheid en om de week op zaterdag

beschikbaar
• bereidheid verantwoordelijkheid te willen nemen.

Wij bieden: • afwisselend en verantwoordelijke werkzaamheden
• flexibele werktijden • voor de beide furrcties graag een

vroege starter met een zonnig ochtendhumeur
• opleidings- en doorgroeimogelijkheden
• 'on the Job training' in alle facetten van het winkelbedrijf.

Gezien de samenstelling van ons team worden mannen/jongens
met nadruk verzocht te reageren!

Geïnteresseerden kunnen hun brief en cv richten aan
Supermarkt Wansink B.V., t.a.v. Heico Wansink,

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.).

Sluitingsdatum 17 september. Voor vragen kun je in de winkel terecht
bij de heer Heico Wansink.

oe ROA

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

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

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmcnu van 3 t/m 6 september 2002
Dinsdag 3 sept.

Woensdag 4 sept.
Donderdag 5 sept.

Vrijdag 6 sept.

wienerschnitzel met aardappelsalade en groente/ijs
met slagroom.
bonensoep / spare ribs met aardappels en salade,
gehaktballen met jus en aardappelpuree en groente /
bavarois met slagroom.
pompoensoep / kipfilet met kerriesaus en groente en rijst.

Dagmcnu van 10 t/m 13 september 2002
Dinsdag 10 sept. wienerschnitzel met groente en aardappels /

ijs met slagroom.
Woensdag 11 sept. champignonsoep / varkenssteak met frietjes en salade.
Donderdag 12 sept. kipsaté met rijst en groente / aardbeiencrème met slag-

room.
Vrijdag 13 sept. bouillon met vermicelli / victoriabaars met aardappels en

groente.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen.
Telefoonnummer 55 15 19

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

Kijk
voor
nieuws
ook op:



ATTENTIE ATTENTIE

Voor het algehele welslagen van het feest hebben wij uw aller hulp
dringend nodig.

Het Septemberfeest vindt dit jaar voor de 40e keer plaats en
nog nooit hebben wij een vergeefs beroep op u gedaan. 'Reurle
neugt oe' is wijd en zijd bekend geworden, men komt uit diverse
plaatsen uit ons land deze dagen meevieren.
Als we met ons allen de schouders er onder zetten, dan kan het
niet anders of het feest moet ook dit jaar weer slagen. Meldt u daar-
om aan voor deelname aan de allegorische optooit.

Kom en doe mee! Groot en klein.

Inschrijving is mogelijk in de volgende categorieën:
1. Grote wagens (praalwagens)
2. Auto's met aanhanger (praalwagens)
3. Kleine wagens of karretj es
4. Loopgroepen
5. Enkelingen
6. Fietsen
7. Groep diversen

De prijzen zijn als volgt:

Grote wagens (praalwagens) Auto met aanhanger
(praalwagens)

Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs

€ 341,-
€ 227,-
€ 80,-
€ 35-

Loopgroepen
Ie prijs € 35,-
2e prijs € 19,-
3e prijs € 12,-

Karretjes met wagentjes

Ie prijs € 205,-
2e prijs € 114,-
3e prijs € 46,-

Enkelingen
€23,Ie prijs

2e prijs
3e prijs

Fietsen

€12,-
€ 5,-

le prijs € 23,-
2e prijs € 19,-
3e prijs € 8,-

Groep diversen

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

€19-
€14-
€12,-

le prijs € 46,-
2e prijs € 35-
3e prijs € 14,-

ledere deelnemer aan de optocht ontvangt een prijs naar gelang
het aantal punten dat is behaald (dit ter beoordeling van de
jury).

Aan deelnemende kinderen van de volgende categorieën: kleine
wagentjes of karretjes, loopgroepen en enkelingen, wordt boven de
gewonnen prijs per kind een extra premie van € 1,20 toege-
kend.

Attentie voor het nu volgende. Wijziging uitbetaling gewon-
nen prijzen van deelnemers aan de optocht: de uitbetaling
zal plaatsvinden via bank of giro!

Wij verzoeken u gelijktijdig bij de opgave voor deelname aan de
optocht uw bank- or gironummer op te geven met naam en alle
voorletters.
Kinderen die aan de optocht willen deelnemen worden verzocht
behalve hun eigen naam ook het bank- of gironummer van hun
ouders op te geven (eveneens de naam met alle voorletters).

Uitreiking wisselbekers
De gewonnen wisselbekers worden voortaan uitgereikt op de dia-
avond van de optocht voor de aanvang van de vertoning van de
dia's dit jaar in café-restaurant „De Luifel" (tezijnertijd Komt er
over de dia-avond nog een advertentie in het Contact).
De geldprijzen die men gewonnen heeft, worden de maandag na
het Septemberfeest door de Oranjevereniging betaalbaar gesteld
op bank of giro.

Reclamewagens kunnen ook meedoen aan de optocht (hoog-
stens 2 wagens per bedrijf). Kosten hiervan € 25,- per stuk.
Betaling moet contant geschieden bij de opgave en wel voor
zondag 8 september.

Denkt u er wel aan, het is feest, uw reclamewagen moet hier en
daar wel van enkele bloemstukken zijn voorzien.

U kunt zich opgeven voor deelname aan de optocht vanaf 31
augustus bij MJ. Mulder, Burg. van Arkellaan 10, telefoon
45 14 78 en G.H ƒ Hengeveld, Wildpad 3, telefoon 45 14 86.
Voor deelname aan de optocht moeten alle opgaven uiterlijk
zaterdag 7 september binnen zijn. Na genoemde datum kan
men zich met meer aanmelden.

P.S. Praalwagens moeten in Ruurlo gebouwd zijn door inwoners
van de gemeente Ruurlo. Wagens die reeds in een andere gemeen-
te hebben meegedaan in een optocht mogen niet meedoen.

Attentie. Wisselbekers moeten 2 x achter elkaar gewonnen
worden of 2 x in 5 jaar.

Het bestuur.

Publieksprijs optocht
Na het succes van vorig jaar heeft u ook dit jaar weer de kans te
stemmen op uw favoriete optochtdeelnemer. De computerwinkel
Decocom, beheerder van de internetsite www.ruurlo.nu, stelt we
derom een publieksprijs beschikbaar. Deze prijs van € 100,- gaat
naar de leukste, mooiste en/of origineelste deelnemer aan de jaar-
lijkse optocht.

Hoe kunt u stemmen?
Allereerst gaat u uiteraard de optocht bekijken. Nadat u uw keuze
heeft gemaakt, bezoekt u op net internet de pagina wwwruur-
lo.nu. Hierop kunt u vanaf zaterdag 14 september 18.00 uur tot en
met zondag 22 september 18.00 uur uw stem uitbrengen op uw
favoriete deelnemer. Let wel: l stem per computer per dag. De prijs
wordt bekend gemaakt op www.ruurlo.nu en in Contact. Uiteraard
vindt u ook de informatie met betrekking tot de te volgen route op
www.ruurlo.nu, de info-site van, voor en over Ruurlo op het inter-
net. Deelnemers die door de Oranjevereniging worden gediskwali-
ficeerd, zullen ook geen kans maken op de publieksprijs.

Prestatie-
trimloop

vrijdagavond
13 september

Tijdens het Septemberfeest is er weder-
om een prestatietrimloop, nl. de zeven-
tiende Dorpenloop van Ruurlo en wel
voor dames als voor heren.

3.5 km: aanvang 18.30 uur

5.3 km: aanvang 18.30 uur
(tevens extra categorie 40+)
1.8 km: aanvang 18.30 uur
(categorie jeugd t/m
12 jaar meisjes/jongens)
deelname gratis

10.7 km: aanvang 19.15 uur.

Inlichtingen bij de heer
W.F. Roekevisch, Barchemseweg 64,
tel. (0573) 45 17 39.

Attentie
Aansluitend aan de Dorpenloop volgt
het eerste onderdeel voor de zeskamp,
namelijk:

„contact maken".
Hieraan dienen 4 personen, waarvan
tenminste l dame, deel te nemen per
team.

De deelnemers wensen we veel succes
en de toeschouwers veel kijkplezier.



Met het oog op...

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl drukker i j Weevers

'Mensgericht ondernemen, dat vind ik belangrijk'

Geen groep, gewoon Weevers
Het 'drukkertje uit Vorden' is niet meer. Niet dat drukkerij Weevers niet meer
bestaat. Integendeel. Dankzij het gedreven ondernemersschap van vader en zoon
Weevers is het bedrijf uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming waar ruim vijftig
mensen werken en een uitgebreid pakket aan producten en diensten wordt aange-
boden. De nieuwe huisstijl die vorig jaar is geïntroduceerd moet de professionaliteit
van het 'nieuwe' Weevers onderstrepen.

Drukkerij Weevers, vestiging Vorden

Weevers sr. nam in 1965 Drukkerij
Wolters over. Een kleine boekdruk-
kerij met wat plaatselijk handels-
drukwerk en een weekblad, zo
begon drukkerij Weevers haar
bestaan.
Nu, na ruim vijfendertig jaar, staat
de naam Weevers niet alleen meer
voor de drukkerij, maar ook voor
Weevers Net (internetsites en sys-

<• teembeheer). Weevers Druk, Wevo-
druk, Studio Contact ('filialen') en
grafisch bedrijf Weevers Elna (han-
delsdrukkerij en uitgeverij van
huis-aan-huis bladen). En terwijl
vader Weevers zich nog slechts zij-
delings met de zaken bemoeid
heeft zijn zoon het stokje pro-
bleemloos overgenomen.

Groeiscenario's versus
gedrevenheid
"We zijn nooit bewust bezig geweest
met uitbreiden. Groei was en is nog

^ steeds geen doel op zich", aldus zoon
Gerhard Weevers . "Maar door hard
werken en goed nadenken over wat
je doet, gebeurt het gewoon." Geen
groeiscenario's maar gedrevenheid.
'Dat wat op je weg komt, goed
oppakken', luidt het credo. Weevers
sr. zet er in die beginjaren direct aar-
dig de pas in. Hij vervangt de oude
machines, laat nieuwbouw neerzet-
ten achter het oude bedrijfspand en
stapt op het juiste moment over van
boekdruk op offset. Begin jaren '80
staat er een drukkerij waar, mede
dankzij buurman Sorbo, een behoor-
lijke omzet wordt gerealiseerd in
-voornamelijk- handelsdrukwerk.
Dat betekent echter nog geen rust in
de tent. In '87 wordt een geheel
nieuw pand neergezet en wordt in
de prepress overgestapt van de
Berthold naar de Mac. "Ondanks alle
veranderingen hebben we amper
verloop van medewerkers gehad. We
hebben al onze montage mensen
omgeschoold tot prepressers, dtp'ers
en scanoperators. Dat hebben ze alle-
maal stuk voor stuk goed opgepakt.

Maar we hebben ze van tevoren ook
wel verteld wat er gebeurd, en waar-
om. En hoe belangrijk het is."

VPGMSO 9002
Eenmaal overgestapt op offset ging
het hard met de drukkerij. Met de
groei in omzet groeide ook de
behoefte om het bedrijf beter te
organiseren. Dit leidde tot het
besluit de VPGI in te schakelen. Als
tweede kleine bedrijf in Nederland
behaalde drukkerij Weevers al in
1982 het kwaliteitscertificaat. "We
hebben de VPGI gebruikt om het
bedrijf te ordenen en gebruiken het
nu nog steeds om geordend te blij-
ven. Zo'n kwaliteitssysteem werkt
heel goed maar je moet er alert op
blijven. Zonder stok achter de deur
verslapt het weer." Om te voorko-
men dat alleen vlak voor een contro-
le de zaak wordt opgepakt, is binnen
het bedrijf een systeem opgezet waar
veel mensen bij zijn betrokken. Geen
speciale kwaliteitsman of -vrouw,
ieder is verantwoordelijk voor zijn of
haar eigen onderdeel. Op deze wijze
wordt het kwaliteitsdenken gedra-
gen door heel veel mensen.
Periodiek wordt alles bijgewerkt,
jaarlijks komt de VPGI-ISO controle.
"Daarmee voorkom je dat op het
laatste moment van alles moet
gebeuren. Natuurlijk wordt voor een
controle alles nog wat extra aange-
scherpt. Maar we hebben er nu een
jaarlijkse cirkel van gemaakt en dat
werkt heel goed."

Dit jaar is het bedrijf maar liefst 20
jaar gecertificeerd, een lange erva-
ring in kwaliteitszorg.
Achteroverleunen is er niet bij, om
het certificaat te kunnen behouden
moet dag in, dag uit kwaliteit voorop
staan. Binnen dit systeem is enkele.
jaren geleden ook milieuzorg op-
genomen. Volgens de eisen van de
Stichting Interne MilieuZorg (Simz)
zijn we vorig jaar voor de derde keer
gecertificeerd.

Van vader op zoon
"Mijn vader heeft een goede naam
opgebouwd, dit is één van de dingen
die ik ongewijzigd wil doorzetten."
Ook bij collega-drukkers zijn we
geen onbekende. De samenwerking
met de collega's is ook heel goed.
Over en weer wordt werk uitbesteed.
We hebben het vertrouwen gewon-
nen van veel collega's en weten dat
een klant van een collega niet onze
klant is en respecteren de relatie. We
kennen goede samenwerkingen zon-
der van elkaar afhankelijk te zijn.
Zo zijn er door de jaren heen de
nodige veranderingen doorgevoerd.
Meestal toegejuigt door sr. soms met
een voorzichtige waarschuwing: "Ik
zou het zelf toch iets anders doen."
Eigenwijs blijf je bij je standpunt.
Soms goed, soms was het achteraf
beter om te luisteren. Hoe het ook
uitpakt, sr. vindt het goed, j r heeft er
van geleerd, of hij had het toch bij
het rechte eind. Door eikaars
mening te respecteren is er gelukkig
een goede verstandhouding.

Van prepress tot stanswerk
Binnen Drukkerij Weevers wordt
inmiddels een heel scala van dien-
sten aangeboden. Van opmaak tot
drukken, printen afwerken, opslag
en handling. Op de prepress zitten
'creatieve uitvoerders'. Opvallend is
het aanbod voor digitale fotografie.
"We hebben een paar digitale came-
ra's die voor de weekbladen Contact
en Elna worden gebruikt.
Die camera's geven we ook wel eens
in bruikleen. Wil een klant een een-
voudige folder laten maken dan
gebruiken we ze zelf, het bespaart
klanten heel veel kosten." Voor het
kwalitatief betere drukwerk schake-
len we professionele fotografen in.
In de drukkerij staan twee- en vier-
kleurenpersen, op een max. formaat
van 52 x 72 cm. En er wordt geprint.
Drie printers staan er; één in de
drukkerij, twee bij de nevenvesti-
ging Weevers Elna in Üchtenvoorde.

Hiermee kunnen ze sterk inspelen
op de toenemende vraag naar druk-
werk in kleur en zwart-wit in kleine
oplagen met een korte levertijd. In
de drukkerij heeft recentelijk de
beschikking gekregen over een nieu-
we Komori Lithrone 20"-machine in
vierkleuren-uitvoering.
Daarmee bouwde men voort op de
eerdere aanschaf van Komori-persen:
vier jaar geleden werden al een 28"-
machine en een 20"-pers aange-
schaft. Deze laatste is nu vervangen
door de nieuwe Lithrone.
Directeur Gerhard Weevers toont
zich enthousiast over deze machine
van de nieuwste generatie. 'Van de
twee persen die we destijds hebben
geïnstalleerd was de 28" direct een
succes.

Workflow geautomatiseerd
Bij Drukkerij Weevers, waar 37 van
de in totaal 53 mensen werken, is
veel aandacht besteed aan de auto-
matisering van de workflow.
Directeur Weevers: 'We werken vol-
gens het rip-once principe. Dat bete-
kent dat we na het rippen zowel de
plotter en de Iris-proofer als de ctp-
installatie kunnen aansturen. Onze
nieuwe pers sluit daar in zoverre op
aan dat deze volgens de CIP3-stan-
daard werkt, waardoor veel instellin-
gen automatisch vanuit de prepress-
bestanden kunnen worden gedaan.
Wij zijn in Nederland de eerste die
een pers op dit formaat hebben met
het KMS-IV systeem van Komori. Wat
ons daarbij ook goed bevalt is de kop-
peling in een netwerk, waardoor alle
inktprofielen on line staan en we
niet meer met floppy's heen en weer
hoeven te lopen. Overigens vergt het
werken met automatische voorin-
stelling wel wat meer onderhoud, is
onze ervaring. De drukkers moeten
de inktbakken heel goed afstellen,
anders wordt het effect van de instel-
lingen deels teniet gedaan en dan
heb je nog niets aan zo'n systeem.'
Ook anderszins is de pers verregaand
geautomatiseerd, bijvoorbeeld met
semi-automatische plaatwisseling
en een automatische inktwerk- en
rubberdoekwasinstallatie.

Overnames
Op de prepress van Drukkerij
Weevers werden ook al internetsites
gebouwd. "Dat liep redelijk, maar

voor de buitenwacht doe je het er
toch maar een beetje bij. Daardoor
komt het niet echt van de grond. Ik
wilde er een apart bedrijf van
maken, dat komt veel professioneler
over." Die wens kreeg pas echt gestal-
te met de overname van D.I
Solutions, een IT bedrijf. Het werd
Weevers Net, een nieuwe werkmaat-
schappij die zich richt op systeembe-
heer en webdesign. "De eigenaar van
D.I Solutions deed bij ons systeembe-
heer. Nu heeft hij de leiding over
Weevers Net. Dat zoek je niet, dat
kom je tegen." Het 'overkwam' vader
en zoon Weevers ook met drukkerij
Elna. Goede banden uit een ver verle-
den resulteerden in 1999 in een over-
name. Elna, waar naast het reguliere
drukwerkpakket, een plaatselijk
huis-aan-huisblad wordt uitgegeven,
werd Grafisch Bedrijf Weevers l i l i u i .
Zet daarnaast de filialen Wevo-druk,
Weevers Druk en Studio Contact en
het 'harkje' is compleet. Met alle
nieuwe activiteiten vonden ook
nieuwe klanten de weg naar
Weevers. "Waar eerst alle internet-
klanten via de drukkerij binnenkwa-
men zie je het nu ook vaak anders-
om gebeuren. Via systeembeheer en
internet komen nu ook nieuwe
drukwerkklanten binnen. En we
adverteren in onze eigen kranten.
Dat werkt ook heel goed."

Nieuwe huisstijl
Met de komst van alle nieuwe
bedrijfsactiviteiten werd het tijd de
inmiddels verouderde huisstijl aan
te pakken. Het moest vooral minder
grafisch, meer algemeen. Immers,
ook Weevers Net moet daarin pas-
sen. Gekozen werd voor een eenvou-
dige, golvende W waarbij iedere
werkmaatschappij een eigen kleur
kreeg toebedeeld. Een heel nieuw
gezicht met een duidelijke samen-
hang tussen alle verschillende activi-
teiten. "We staan nog teveel bekend
als dat kleine drukkertje in Vorden.
Een meer professionele uitstraling
past bij alles wat we nu doen. Als
mensen hier komen, zien ze pas hoe
groot we eigenlijk zijn geworden. De
Weevers Groep? Welnee, geen groep.
Daar zijn er al zoveel van. Gewoon
Weevers. Ik wil dat klanten zich hier
thuis voelen. Die moeten overal bin-
nen kunnen lopen," aldus Gerhard
Weevers.

De recentelijk in gebruik genomen nieuwe 20" drukpers.



E.GA. afslankclub ook in de regio
Goed nieuws, vanaf 2 septem-
ber a.s. start E.GA. Nederland
in de regio "Vorden-Wich-
inoiid" haar internationale
club voor betere eetgewoonten.

E.GA Nederland afslankclub start
op maandagochtend en dinsdag-
avond in het St. Ludgerusgebouw,
Vierakkersestraatweg 37, Wich-
mond/Vierakker. Men is van harte
welkom.
E.GA. het systeem voor betere voe-
dingsgewoonte bestaat dit jaar al
22 jaar, met geweldige resultaten
en tevreden cursisten. Wie onze
gezonde eetwijzer volgt, zal dan
ook spoedig succes hebben.
Het wordt een leuk en gezellig
clubuur aandacht voor iedereen
en met heerlijke recepten. Men

hoeft echt geen speciale dure voe-
dingsmiddelen te kopen, gewoon
normaal inkopen doen en deze sa-
menstellen volgens de E.GA. eet-
wijzer, het lichaam komt daardoor
in de juiste balans.
De kennis die men via de cursus-
leidster opdoet over voedingsmid-
delen zal voor het hele verdere le-
ven van nut zijn, omdat het de
kennis is die noodzakelijk is voor
een gezond leven. Men voelt zich
fitter en vitaler, de leidster is er
niet om te betuttelen maar om te
helpen en te stimuleren, de ver-
antwoordelijkheid voor het li-
chaam ligt bij uzelf.
Tijdens de cursus leert men hoe
het lukt om af te slanken zonder
hongeren, maar met lekker en ge
noeg te eten en zeker niet te wei-

nig. Het verantwoord samenstel-
len van een maaltijd, normaal
eten maar wel op de juiste manier.
Men merkt al heel snel dat men
gewicht verliest en men voelt zich
heerlijk fit. Bent u op het streefge
wicht, dan leert men hoe op ge-
wicht te blijven. Streefgewicht be-
reikt, gratis maandcontrole. Voor
mensen die de cursus niet kunnen
bezoeken is er een schriftelijke
cursus, met begeleiding en weke-
lijkse controle.
Als men al langer van plan is om
iets aan de eetgewoonte te gaan
doen, stel het dan niet langer uit.
Voor aanmelding en informatie
kan men bellen met Paula San-
ders, tel. (0575) 44 18 01.
Zie ook de advertentie elders in de
ze krant.

Cursus Tibromyalgie,
hoe verder....'

De laatste kans op 'Beterwater!'
Een verhelderend gesprek met de
directeur van een van de installa-
tiebedrijven in Vorden heeft de
werkgroep 'Beterwater!' opnieuw
overtuigd van de noodzaak van de
ze aktie. Lang geleden ontving dit
bedrijf een brief van de WOG dat
er in het jaar 2003 zacht water be
schikbaar zou komen. Later werd
bericht dat in 2005 de problemen
zouden zijn opgelost. Nog weer la-
ter werd het 2007 en sinds kort is
de belofte dus eind 2006. Intussen
wordt, naar het oordeel van deze
vakman, het water steeds slechter
van kwaliteit, moeten sommige
middenstanders om aan de eisen
van de Keuringsdienst van Waren
te kunnen voldoen, ontharders la-
ten plaatsen (kosten circa 3.500
gulden). En het is al zover dat bijv.
bij de inrichting van badkamers
niet meer geadviseerd wordt om
zo'n handige thermostatische
mengkraan aan te leggen omdat
de ringen in zo'n kraan subiet
door verkalking gaan lekken. En
dat zijn - zegt deze vakman -
'slechts twee van de vele proble

men die onze klanten ondervin-
den van het schandalig hoge kalk-
gehalte van ons leidingwater.'
De leiding van Waterbedrijf Vi-
tens, zo is de indruk van de werk-
groep, is nu wel degelijk overtuigd
geraakt van de noodzaak iets te
doen aan deze wantoestand. Zo zal
de werkgroep in de maand sep-
tember ontvangen worden om de
ruim 700 klaagbrieven in ont-
vangst te nemen. En zal dan, ho-
pelijk, ook harde toezeggingen
worden gedaan om op kortere ter-
mijn beter water te leveren.

Vraag aan U: zit uw klaagbrief er al
bij? De komende week is echt de
laatste kans om uw stem te laten
horen. Een stem die trouwens niet
alleen uit Vorden komt, want ook
in Lochem is er nu, door onze acti-
viteiten, een actie gaande om
klaagbrieven te verzamelen dank
zij de medewerking van de plaat-
selijke pers.

Daarom nog één keer: in de hal
van Super de Boer (tegenover de

flesseninlever-automaat) staat een
stembus met voorgedrukte brieven
waarop u alleen de aard van uw
klacht(en) hoeft in te vullen. Ook
in de hal van de Openbare Biblio-
theek vindt u zo'n bus met kant-
en-klare brieven. Vul die brief in
en deponeer hem in de bus. Uw
brief wordt dan opgenomen in de
albums met klaagbrieven die na-
mens u worden aangeboden aan
de Raad van Bestuur van Vitens,
onze waterleverancier.

Doet u het even? Bedenk dat we op
11 september de bussen gaan Ie
gen zodat dit de laatste kans is.
Dan kan de werkgroep ook na-
mens u straks een vurig pleidooi
houden dat we niet tot 2007 en
ook niet tot eind 2006 willen
wachten op beter water.

Maar dat er echt op zo kort moge
lijke termijn een eind moet ko-
men aan alle ellende en extra kos-
ten die het Vordense water met
een hardheid van 18.5 graden
Duitse Hardheid veroorzaakt.

ZorgGroep Oost-Gelderland or-
ganiseert de cursus Tibromyal-
gie, hoe verder.....' voor patiën-
ten met fibromyalgie, waarbij
de diagnose door een arts is be-
vestigd.

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.

Voorafgaand aan de cursus vindt
er een gratis informatiebijeen-
komst plaats waar men kennis
kan maken met de docent. Verder
krijgt men informatie over doel en
opzet van de cursus.

WAT IS FIBROMYALGIE?
Fibromyalgie is een chronisch
pijnsyndroom. Chronische pijn is
ernstig en ingrijpend in het da-
gelijkse leven. Veel fibromyalgie
patiënten hebben last van angst

en onzekerheid. Soms is er een
lange weg gegaan, voordat de diag-
nose fibromyalgie werd vastge-
steld.

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 het lichaam en
ziekte te verzamelen, krijgt men
meer inzicht in de situatie. Door
de pijn leert men de grenzen ken-
nen en de levensstijl aan te passen.

Centraal in deze cursus staat het
leren omgaan met veranderingen
die door fibromyalgie zijn ont-
staan.

Op maandagavond 30 september
is er een gratis informatiebijeen-
komst in het Thuiszorgcentrum
Sensire "De Berkel", Ooyerhoekse
weg 6, Zutphen.

Bloemen/ziekenzondag
Zondag 8 september, na de
diensten in de Vordense kerken
hopen we weer veel mensen op
pad te kunnen zien gaan met
een bos bloemen.

Deze jaarlijks terugkerende bloe
mengroet wordt georganiseerd
door de Katholieke, Gereformeer-
de en Hervormde kerk, alsmede
door 'De Zonnebloem'.

Deze zondag valt samen met de
landelijke ziekenzondag van De
Zonnebloem. Deze bloemengroet
is bedoeld voor 80-plussers, zieken
en voor hen die op de een of ande
re manier niet vergeten mogen
worden.

Om de lijst zo compleet mogelijk
te hebben, krijgen we erg veel me
dewerking van de gemeente, art-

sen, dominees, parochie RK kerk
en de Zorggroep Oost Gelderland.
Zonder deze medewerking zou het
onmogelijk zijn een lijst samen te
stellen. Ook dit jaar wordt het op
prijs gesteld als u zelf een bos bloe
men kunt komen brengen. Na-
tuurlijk mag dit ook een bloeme
tje uit uw tuin zijn.

U kunt uw bloemen brengen op
vrijdag 6 september in het 'Achter-
huus' (achter de Gereformeerde
Kerk), voor tijden zie de kerk-
diensten. De bloemendienst wordt
zoveel mogelijk volgens dezelfde
liturgie in de 3 kerken gehouden.

De liturgie is voorbereid door leden
van de drie kerken. Wij hopen op
een goede bloemendienst, gevolgd
door een bloemengroet waaraan u
allen medewerking wilt verlenen.

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde
vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat
in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.
Wii ziin daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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Concert St. Urtica
de Vijfsprong
Het nieuwe culturele sei-
zoen van St. Urtica de Vijf-
sprong, Therapeutische
leef-werkgemeenschap en
Biologisch-dynamisch be-
drijf te Vorden wordt geo-
pend met het optreden
van het Weliona Trio uit
Zwitserland.

Het trio bestaat uit drie jon-
ge enthousiaste musicien-
nes t.w.: Betty Otten: contra-
bas, tambura, viool, zang.
Brigitte Oling: zang, viool,
fluiten, percussie. Elisabeth
Wanzenried: viool, accor-
deon, zang.

Zij spelen muziek uit Zuid-
Oost Europa en vullen dit
op een geheel eigen manier
in. Door het gebruik van
een groot aantal muziekin-

strumenten en hun drie-
stemmig gezang ontstaat er
een zeer afwisselend pro-
gramma.

De naam Weliona is de zi-
geunerbenaming voor viool
en aangezien zij alle drie vi-
ool spelen, hebben zij hun
trio naar dit instrument ver-
noemd.

Het belooft een fijne avond
te worden die zal plaatsvin-
den op donderdag, 12 sep-
tember a.s. aan de Reeoord-
weg 2A, Vorden. Telefoon
(0575) 55 34 59. Kaarten zijn
uitsluitend telefonisch te re
serveren, betaling op de
avond zelf.

Iedereen is hartelijk wel-
kom!

Voor het échte
plaatselijke nieuws:

www.contact.nl
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