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Drukkerij Emaus overgenomen
door Drukkerij Weevers

Op de foto van links naar rechts: mevrouw G. Bragt, de heren M. Koenders, L.G. Weevers sr., mevrouw C. Raben,
de heren G. van Dongeren, LG. Weevers jr., mevrouwen de heer Emaus.

Drukkerij Weevers uit Vorden
heeft Drukkerij Emaus uit
Groenlo overgenomen. De heer
en mevrouw Emaus hebben
geen opvolgers voor hun be-
drijf en hebben gezocht naar
een geschikte kandidaat om
hun bedrijf over te nemen. Ze
hebben hieraan enkele belang-
rijke voorwaarden gesteld. De
activiteiten, De Groenlose Gids
en drukwerk, moeten in Groen-
lo worden voortgezet; de mede-
werkers behouden hun baan en
de overnamekandidaat moet
"passen" bij drukkerij Emaus.

Drukkerij Weevers, als echt Ach-
terhoeks familiebedrijf bleek hier-
voor de meest geschikte partner te
zijn. Er zijn vele gesprekken ge-
voerd tussen de heer en mevrouw
Emaus en de heren Weevers om
vooraf duidelijke afspraken te ma-
ken over eikaars verwachtingen.
Natuurlijk zullen een aantal za-
ken veranderen na de overname,
maar dat zal toch zeer beperkt
zijn. "Wat goed loopt, hoeft niet te
veranderen" aldus de heer Wee-
vers j r.

DE GROENLOSE GIDS
Na de overname wordt De Groen-
lose Gids voortgezet. Het formaat
wordt binnen afzienbare tijd om-
gezet naar weekend formaat. Dit
formaat heeft zich in de praktijk
bewezen als zeer praktisch en
handzaam. De Groenlose Gids be-
staat al 36 jaar. In deze krant is in
1988 de Geldersche Bode opgeno-
men. De Geldersche Bode is opge-
richt in 1888.
Naast de hoofdvestiging in Vorden
heeft Drukkerij Weevers ook een
nevenvestiging in Lichtenvoorde.
Dit is Grafisch Bedrijf Weevers El-
na, die tevens uitgever is van het
plaatselijke Weekblad Elna, dit be-
drijf staat onder leiding van de

heer H.J. Oonk. Vooruitlopend op
de gemeentelijke herindeling
waarbij de gemeenten Groenlo en
Lichtenvoorde worden samenge-
voegd, zullen ook de vestigingen
van Drukkerij Weevers in Groenlo
en Lichtenvoorde nauw gaan
samenwerken, vooral als het gaat
om de plaatselijke weekbladen
Groenlose Gids en de Elna.
Weevers, uitgever van meerdere
plaatselijke weekbladen, heeft
hierover een duidelijke visie. De
plaatselijke kranten zijn zeer ge-
liefd, ze worden werkelijk gespeld.
De kracht is het plaatselijke ele-
ment. De lezers geven ons het ge-
voel dat de krant niet van ons is,
maar van de inwoners. Ook na een
gemeentelijke herindeling zullen
de plaatselijke kranten blijven be-
staan.
We zullen natuurlijk wel inspelen
op de samenvoeging van de ge-
meenten. In beide kranten, zowel
De Groenlose Gids als de Elna Lich-
tenvoorde zullen vanaf l januari
2005, het moment dat naar ver-
wachting de gemeentelijke herin-
deling een feit is, een aantal pagi-
na's gelijk zijn aan elkaar, met een
duidelijke herkenning voor de Ie
zers. Hierin is ruimte voor redacti-
onele artikelen en advertenties die
betrekking hebben op de gehele
nieuwe gemeente.

TERUG NAAR DE DRUKKERIJ
De nieuwe naam van het bedrijf
wordt Grafisch Bedrijf Weevers
Emaus. Zoals gezegd: de medewer-
kers van Drukkerij Emaus zullen
hun functie voortzetten in Groen-
lo en het boegbeeld blijven van
Grafisch Bedrijf Weevers Emaus.
De heer G. van Dongeren, nu 3 jaar
werkzaam bij Emaus, zal mede
verantwoordelijk worden voor de
redactie en advertentie-acquisitie
van De Groenlose Gids. Voor de lei-
ding zal hij door de heren Emaus

Drukkerij Weevers b.v. is een
middelgroot grafische bedrijf,
ISO 9001 en milieu gecertifi-
ceerd. Naast deze hoofdvesti-
ging in Vorden zijn er twee klei-
nere drukkerijen; Grafisch Be
drijf Weevers Elna in Lichten-
voorde en Wevo-druk in Zut-
phen, een IT-bedrijf, Weevers
Net in Vorden en twee verkoop-
kantoren; Studio Contact in
Ruurlo en Weevers Druk in Zel-
hem. Per l juli is Grafisch Be
drijf Weevers Emaus in Groenlo
hieraan toegevoegd. De geza-
menlijke organisatie bestaat
uit 58 vakmensen die zorgen
voor drukwerk in de breedste
zin des woords, van familie
drukwerk tot verpakkingsdruk-
werk en van visitekaartje tot
full color brochures, Internet-
design, systeembeheer en de
uitgaven van:
Plaatselijke weekbladen:
- De Groenlose Gids
- Elna Lichtenvoorde
- Contact Vorden
- Contact Ruurlo
- Contact Hengelo (Gld)
- Contact Warnsveld

Regionale uitgaven:
- De Woning Krant in de ste

dendriehoek
- Achterhoek Vakantiekrant in

de gehele Achterhoek.

en Weevers worden begeleid in
zijn nieuwe functie. De heer Van
Dongeren is vooral bekend in het
verenigingsleven van Groenlo. Het
feit dat hij is ingeburgerd in de ge
meente Groenlo is een pré.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Emaus
of de heer Van Dongeren: (0544) 46
18 28 of de heer L.G. Weevers jr.
(0575) 55 10 10.

G e m e e n t e V o r d e n
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Kinderen beleefden in Assen
de dag van hun leven!
Vorige week vrijdag bezocht de
Vordense Auto en motorclub
Club (VAMC) "De Graafschaprij-
ders" samen met een groep ver-
standelijk gehandicapte kinde-
ren de trainingen van de TT -
races in Assen.

Deze activiteit was een gezamen-
lijk initiatief van de VAMC met de
Zutphense stichting "Kom Op", die
activiteiten organiseert voor ver-
standelijk gehandicapten in de
Achterhoek, 's Ochtends om half
negen verzamelden zich 18 motor-
rijders en 16 bijrijders om geza-
menlijk richting Assen te rijden.
De VAMC had ook een volgauto in-
gezet voor het geval dat één van de
bijrijders niet meer verder achter
op de motor zou durven. In Assen
bij het Van de Valk-hotel werd de
groep opgewacht door bestuurslid
van het Circuit van Drenthe, de

Vordenaar Willem Bielderman en
de directeur van de KNMV, Bert
Janssen. Na een kop koffie met een
gebak, dat werd aangeboden door
het "Circuit van Drenthe", ging
het richting het circuit. Daar kreeg
de groep een Vip-behandeling. Zo
mochten.de motoren achter de
hoofdtribune geparkeerd worden
en mochten ze vanuit de tent op
het Pitsgebouw de trainingen be-
kijken. Hier werd ook een lunch
geserveerd, opnieuw aangeboden
door het Circuitbestuur. Na de
spannende training van de Moto
GP klasse (de voormalig SOOcc)
ging het weer terug richting Zut-
phen. Hier hadden de gehandicap-
ten nog een verrassing voor hun
chauffeurs in petto, een gezamen-
lijke maaltijd bij een chinees
restaurant. Uiteraard werd dit
door de motorrijders zeer ge-
waardeerd.

Op donderdag:
Gratis dubbele punten
Bij woensdag denkt men vast
aan 'gehaktdag'. Donderdag
staat bekend als 'biefstukdag'.
Maar vanaf 5 juli ook als
dubbele-punten-dag.

Een leuke actie, waarbij keursla-
ger Vlogman de sparende klant in
de gelegenheid stelt het spaarsal-
do razendsnel aan te vullen tot het
benodigde tegoed voor de aan-
schaf van een cadeau. Of men kiest

ervoor om de gespaarde punten
om te zetten in contant geld. De
spaarwinst is hetzelfde: 32%.

Voor alle duidelijkheid; elk punt
dat men op donderdag koopt,
verdubbelt slagerij Vlogman. Een
voorbeeld: als men bij besteding
van € 10,-10 punten koopt, schrijft
slagerij Vlogman er 20 bij op uw
pas. Dat is toch mooi € 0,50 aan
punten winst.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur mevr. Rekswinkel uit Steenderen.
Na de dienst koffiedrinken.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. J. Brezet (Duiven).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 en 19.00 uur ds. R. van den Berg (Ermelo).

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. vakantiekoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 juli 17.00 uur eucharistieviering m.m.v. dameskoor.
Zondag 11 juli 10.00 uur woord- en communiedienst m.m.v. herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
10-11 juliJ.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyérhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur. vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U

•n afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenajarmering info/aanvraag bij de SWOV.

; info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
M^LBewegen yppr Ouderen (M.B.V.OJ (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor € 2.50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst

• Welke leuke, goed uitzien-
de vrouw is het alleen zijn ook
moe en houdt ook nog van bui-
tenaf wonen, sporten, fietsen,
wandelen, uitgaan, tuinieren en
van de natuur. Leeftijd 35-45
jaar. Brieven onder nummer
RV3-6, bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Open Dagen De Wiersse in
juli op zondag 11 juli, maandag
12 juli, zondag 18 en maandag
19 juli van 10.00-17.00 uur. En-
tree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jr.
gratis. Honden zijn niet welkom.
Elke donderdag t/m 16 sept.
rondleidingen om 10.30 uur. En-
tree € 6,50 p.p. Voor inlichtin-
gen, tel. (0573) 45 14 09, fax
(0575) 55 62 40, e-mail wiers-
se@xs4all.nl.

• Gebruikt u al Atoë Vera pro-
ducten? Warnsveld, Jannie Nij-
kamp, tel. (0575) 52 13 16 of 55
36 32. Verkooppunten ge-
vraagd.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding, 's Morgens bellen
tussen 8.00 en 10.00 uur tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06 5110
6955.

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

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

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

• Tuinopening van de Wiers-
se en Tentoonstelling van Pe-
ter Blake's Alice Through The
Looking-glass. Zo. 11 en ma.
12 juli, zo. 18 en ma. 19 juli
10.00-17.00 uur, entree € 5,50.
Rondleidingen elke donderdag-
morgen 10.30 uur t/m 16 sep-
tember. Inl. tel. (0573) 45 14 09
of VW Vorden.

• Opslagruimte te huur 720
m2. Han Kasteel, tel. (0575) 46
5368.

• Voor behang-, schilder- of
sauswerk of andere klussen.
Bel (0575) 55 27 96.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

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

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

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
Warnsveld, tel. (0575) 52 23 26.

• Haal de zomer in huis met
zonnige witte wijn uit Chili en
Zuid Afrika! Nu vanaf € 3,39 bij
Wereldwinkel Vorden.

• De maanden juli en au-
gustus Spelend tekenen,
speciale vakantie lessen. On-
der deskundige leiding werken
met verschillende materialen.
Elke donderdagochtend en -
avond. Elke vrijdagochtend
mandala workshops. Teken-
praktijk Het Kleine Veld in Vor-
den, tel. (0575) 54 29 37.
Vraag info.

• Te koop gevraagd: ± 1.000
o.h. rode pannen. Tel. (0575)
55 66 80.

• Te koop: piano bladmuziek
(klassiek); LP-records; Natio-
nal Geographic diverse jaar-
gangen. Tel. (0575) 55 39 39.

• Willy heeft de poule gewon-
nen!

• Te koop: jonge bruine leg-
hennen. Na 23/7 ook zwarte.
Ten Hagen, Waliënsestraat
178a, Winterswijk, tel. (0543) 51
3186.

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

\^ VASTGOED

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

oensdag 7 juli openen wij
vernieuwd onze deuren!

U bent van harte welkom!
Hapjes en drankjes staat klaar!

Graag tot ziens bij De Groenteman Vorden

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo «Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Appelvlaai
€5.95

Dinsdag = b rood dag
3 bruin vloer € 4.00

Weekendaanbiedingen:
Puddingbroodjes

P.* € 0.75
Cake

div. smaken € m*m «O

Dagmenu's
7 t/m 13 juli juli 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 7 juli
Tomatensoep / karbonade de rotonde met frieten en groente.
Donderdag 8 juli
Gebakken kipfilet met kerrysaus, rijst en sla / bavaroise met slagroom.
Vrijdag 9 juli
Knoflooksoep / Ierse lamsragout met aardappelpuree en sla.
Maandag 12 juli
Mosterdsoep / zalmfilet + dillesaus, sla en aardappels.
Dinsdag 13 juli
Wiener Schnitzel met aard. salade / ijs + slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt even
binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

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

t/th/er,mode
z u t p h e n



Op zondag 11 juli a.s. zijn wijOpnieuw verwonderd...
Opnieuw vertederd...
Opnieuw ontroerd... Henk & Marijke

Bloemendaal-BrandenbargDolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

25 jaar getrouwd.

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur m
Zaal "De Herberg , Dorpsstraat 10 te Vorden.

Zelledijk 3
7251 NB VordenJohn Giezen, Jeanet Temmink

en Lindy

Ruurloseweg 117a, 7251 LD Vorden
Tel. (0575) 55 69 04

Op vrijdag 16 juli hopen we ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Twee harten, één Helde,
uit liefde, één hart.. Graag nodigen we u uit voor de receptie van

15.30 -17.00 uur in Zaal Bakker, Dorpsstraat
Vandaag heeft de hemel de aarde geraakt
want onze dochter is geboren!

24 te Vorden.

Lydia en Wim Ruüerkamp-VisserAnnelore Marleen
De Decanije 2
7251 CH Vorden

Annelore is geboren op 29 juni 2004,
ze weegt 4530 gram en is 54 cm lang.

Liever geen planten.Cor en Joanne Lam

i> Biesterveld 20, 7251 VS Vorden

Op zaterdag 17 juli a.s. zijn wijDolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Gerrit N orde
en

Annie Norde-Nieuwenhove
Niek

Dion Leatider

40 jaar getrouwd.
HIJ is geboren om 01.34 uur,
weegt 3850 gram en is 54 cm lang. Wij hopen dit samen met onze kinderen,

kleinkinderen, familie en vrienden te vieren.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in Hotel-Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Dennis Spiegelenberg en
Renate Leisink

ündeselaak 2, 7234 TB Wichmond
Wiersserbroekweg 10
7251 LG VordenWilt u Niek komen zien, bel dan even,

anders slaapt hij misschien.
Telefoon (0575) 44 14 88

• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

Ik moest wel even wachten
Met de aai over haar bolletje
Op haar wang mijn natte zoen
Maar sinds kort kan ik dit elke dag doen
Begin juli pas verwacht
Op 13 april al geboren
Nu is ze dan thuis
En mag iedereen het horen.

Hoera, mijn zusje

Wim & Sandra
Vergunst-Bosman

Vordenseweg 80a
7255 LE Hengelo Gld.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

€MA
Financieringen
Hypotheken

l/\^\ II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

I.V.M. de zomervakantie zijn
wij vanaf 10 juli a.s. alleen
de zaterdagen gesloten in
de maanden

JULI EN
AUGUSTUS
Op de vrijdagen is er altijd
iemand aanwezig om u te
kunnen helpen.

Wij wensen u een fijne
vakantie toe.

HOVENIERSBEDRIJF

KETTELERU v OF
Henk en Ans Loman
en medewerkers
Addinkhof 16
7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54

"Eet veel groenten,
maar wel met vlees erin"

Natuurlijk zorgt u dat u voldoende mineralen, ijzer en
vitaminen binnenkrijgt. En dat is in ieder geval lekker

makkelijk met onze gevulde paprika, waarin u heerlijk
Mexicaans gekruid gehakt, maïskorrels en kaas aantreft.

Dus wat zegt uw gezond verstand?

Vleeswarenkoopje ^B "7Q

l •Rauwe Ham 100 gram €

Vleeswarenspecial

HamWOrSt 100 gram €

Keurslagerkoopje

Pepersteaks 4VOOr€
Special

Gevulde Paprika 100 gram €
Speciaal aanbevolen

Kalkoen Schnitzel 100 gram €

Weekaanbieding

Beenham-salade 100 gram €

Weekaanbieding

Lasagne 100 gram €
— Weekaanbieding

m Gehakt Cordon Bleu's 4 stuks €

98
o.89

4.£

1!°
O?8

1.45

O.85

98

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

'Vakantiesluiting" 12 juli t/m 9 augustus

Bloembinderij Vorden

Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 0575-551508
Fax 0575-553070
E-ma//.- info@keitelerij.nl
Internet: www.kettelerij.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Gemeentehuis op 7 juli 's
middags gesloten; donder-
dagmiddag 8 juli wel open

In verband met een bijeenkomst
voor alle medewerkers van de
Bronckhorst-gemeenten, is het
gemeentehuis op woensdag-
middag 7 juli gesloten. In plaats
daarvan is het gemeentehuis op
donderdagmiddag geopend van
13.30 tot 17.00 uur.

Bronckhorst per 1 januari
2005 een feit

OP DE WEBSITE
Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over hoe de afvalinza-
meling of het leerlingen-
vervoer is geregeld of om de
notulen van de laatste raads-
vergadering na te lezen.

De Eerste Kamer heeft op 29 juni
ingestemd met de gemeentelijke
herindeling Achterhoek en Lie-
mers. Per l januari gaan de ge-
meenten Vorden, Zelhem, Henge-
lo, Steenderen en Hummelo en
Keppel op in de gemeente Bronck-
horst. De voorbereidingen zijn al
in volle gang. Het bestaande ge-
meentehuis van Hengelo wordt
het bestuurscentrum en verder
komen de afdelingen burgerzaken
en sociale zaken incl. wet voorzie-
ningen gehandicapten er. De An-
dere afdelingen komen per l ja-
nuari 2005 in een tijdelijke huis-
vesting aan de Rondweg, nabij ga-
rage Wassink in Hengelo.

Binnenkort verschijnt de tweede
herindelingskrant, waarin meer
informatie over de stand van za-
ken rondom de gemeentelijke
herindeling staat.

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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dienstenweg ongenummerd, voor het bouwen van een tank-

station, datum ontvangst: 28 juni 2004

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

vangst: 29 juni 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Lindeselaak 19 in Wichmond, voor het bouwen van een car-

port (met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet)
• Het Vaarwerk l, voor het plaatsen van een dakkapel (met

toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet)

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Holtmaet 7, voor het vergroten van een woning (met toepas-

sing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet)
• Ruurloseweg 89a, voor het vernieuwen en vergroten van een

garage met carport (met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet), vrijstelling voor: nokhoogte bijgebouw en afstand
bijgebouw tot voorgevel

Vergunningen (algemeen)
• Vergunning verleend aan de Herberg voor het organiseren van

een evenement (met live muziek) op 24 juli 2004 op de Kerk-
straat voor ingang NH-kerk

• Vergunning verleend voor de verruiming van de openingstij-
den van afhaalrestaurant Amon tijdens de kermis in Vorden
op 22 juli tot 24.00 uur, 23 juli tot 01.30 uur en 24 juli tot
01.30 uur

• Vergunning verleend aan hotel Bakker voor het verstrekken
van zwakalcoholische drank tijdens de evenementen op 22, 23
juli en 24 juli van 19.00 tot 01.00 uur

• Vergunning verleend voor het houden van een eindmanifes-
tatie van de Berenddag op 4 augustus 2004 van 13.00 tot 18.00
uur op de weide bij kasteel Vorden

• Vergunning verleend aan muziekvereniging Jubal voor de
verkoop van snoep op 9 oktober 2004 in de gemeente Vorden

• Vergunning verleend aan muziekvereniging Concordia voor

het houden van een oliebollenactie op 10 december 2004 van
15.00 tot 20.30 uur en op 11 december van 9.30 tot 16.00 uur
in de gemeente Vorden

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het aanbrengen van een duiker is de Baakseweg
tussen de Eldersmaat en de Ruithuisweg op 6 en 7 juli (of zoveel
korter of langer als nodig is) afgesloten voor alle verkeer.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s t u i t o p d e
a a n v r a a g o m v e r g u n n i n g B a r e n d s e n D o e h e t
Z e l f
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau
milieu en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden ligt met ingang van 9 juli t/m 20 augustus 2004,
ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Barendsen Doe het Zelf B.V., Postbus 48, 7250 AA Vorden, om:

een oprichtingsvergunning voor een detailhandel in
ijzerwaren, gereedschappen, doe het zelf artikelen, het
verkopen en opslaan van consumentenvuurwerk en het
onderhouden/repareren van tuinmachines en kachels, datum
(gewijzigde) aanvraag: 10 juni 2004, adres van de inrichting:
Zutphenseweg 15, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie
K, nr. 3474 en 3475

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.



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

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

tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 20 augustus 2004.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t B a r e n d s e n
m e t a a l - en c o n t r u e t i e b e d r i j f
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 9 juli t/m 6 augustus 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• H. Barendsen, Postbus 48, 7250 AA Vorden, voor: een revisievergunning voor een

metaal- en constructiebedrijf, datum aanvraag: 19 augustus 2003, adres van de
inrichting: Netwerkweg 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr.
2319

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 7
augustus 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk

met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunt u op verzoek inbrengen tot 7 augustus 2004.

Verordeningen Wet werk en bijstand
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni het beleidsplan Wet werk
en bijstand vastgesteld. Daarbij horen de volgende, eveneens door de
gemeenteraad vastgestelde, verordeningen:
• de Reïntegratie- en premieverordening Wet werk en bijstand 2004
• de cliëntenparticipatieverordening Wet werk en bijstand 2004
• de Toeslagen- en verlagingenverordening Wet werk en bijstand 2004
• de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004

Deze verordeningen liggen vanaf heden op het gemeentehuis ter inzage en zijn
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De Verordeningen treden op l oktober
2004 in werking. Op grond van de Tijdelijke Referendumwet zijn deze
verordeningen referendabel. Indien u een inleidend verzoek tot het houden van
een referendum wilt doen over deze verordeningen, kunt u op het gemeentehuis
nadere informatfe krijgen.

Wet geluidhinder/Wet op de Ruimtelijke Ordening
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g i n z a k e o n t w e r p - v e r z o e k o m
h o g e r e g r e n s w a a r d e ( a r t . 8 3 g e l u i d h i n d e r / a r t . 1 3 B e s l u i t
g r e n s w a a r d e n b i n n e n z o n e s l a n g s weg e n ) / V r i j s t e Ui n g op
g r o n d v a n b e s t e m m i n g s p l a n B u i t e n g e b i e d

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu en in de
openbare bibliotheek ligt, gedurende de openingstijden, met ingang van 9 juli t/m
6 augustus 2004 ter inzage het ontwerp-verzoek aan het college van gedeputeerde
staten van Gelderland om vaststelling van een hogere grenswaarde voor de
toelaatbare geluidbelasting voor de verbouw van een pand aan.de Ruurloseweg 106
inVorden.

Onder de voorwaarde dat gedeputeerde staten die hogere grenswaarde vaststellen
zijn burgemeester en wethouders voornemens, met toepassing van het bepaalde in
artikel 23, lid 6 van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' (zoals gewijzigd bij
het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 1995'), vrijstelling te verlenen voor
de overgang van de bestemming 'Ambachtsbedrij f' naar woondoeleinden. Tot
6 augustus kunt u uw zienswijze over dit voornemen schriftelijk kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA Vorden.

Voordelig op vakantie
begint in de bibliotheek!
Voor veel mensen is de vakan-
tieperiode dé tijd om eens lek-
ker een boek te lezen. Ook voor
reisboeken bent u in de biblio-
theek aan het juiste adres.

Bent u nog geen lid van de biblio-
theek, dan heeft de bibliotheek
van Vorden voor u een aantrekke
lijke aanbieding. Bij inschrijving
in juli ontvangt u het lidmaat-
schap het eerste jaar tegen een
sterk gereduceerd tarief. Voor-
waarde is wel dat u de bibliotheek
machtigt de contributie voor de
daaropvolgende jaren automa-
tisch te laten innen.

De bibliotheek van Vorden is aan-
gesloten bij de Graafschapbiblio-

theken. Dat heeft voor u als voor-
deel dat u naast Vorden met uw
pasje gebruik kunt maken van alle
vestigingen aangesloten bij de
Graafschapbibliotheken, te weten
Eefde, Gorssel, Lochem, Warnsveld
en Zutphen.
Het lidmaatschap biedt meer voor-
delen, bijvoorbeeld thuis via inter-
net reserveren uit een bestand van
250.000 CD's.

Medewerkers van de bibliotheek
informeren u graag over de verde-
re mogelijkheden die de biblio-
theek u kan bieden.

Ook tijdens de Braderie op 22 juli
kunt u zich inschrijven als nieuw
lid.

Theater onder de molen
Woensdagavond 14 juli om 8
uur wordt het varieté-program-
ma "Verhalen en muziek" in
het TheateronderdeMolen in
Linde (Vorden) wegens succes
geprolongeerd.

Deze avond bijzondere aandacht
voor de verhalenvertelster Diny
Hiddink, vanwege haar ontroeren-
de en humoristische verhalen be
kend als de Anny M.G. Schmidt
van Gelderland.

Bovendien zal men weer verbaasd
kijken en luisteren naar de trucs
en conferences van de grote goo-
chelaar Wim Hooghiemstra, be
kend van de fameuze goochel-
troep "Hands down". Hooghiem-
stra vindt het niet goed dat men
vóór de voorstelling zijn presenta-
tie met lof aankondigt. Maar de
kinderen die het gezien hebben
zeiden: 'Dit is geen goochelen,

maar toveren.' Het fameuze the
aterorkest "The Mills Fathers", be
staande uit accordeonnist Tony
"Toots" Fraas, bassist Jan Groten-
huis, zanger Boris Tomas en deze
keer met de roemruchte muzikant
van het jazzorkest "Euphonia No-
velty" Ab Buitenhuis aan de piano,
zorgen voor mooie jazz-standards,
maar ook voor Franse musette en
zigeunermuziek.

Artistiek leider Peter Hoefnagels
kiest enkele vrolijke en andere ver-
halen uit zijn romans.

Een Tribute to Ray Charles zal niet
ontbreken, en wordt ten gehore
gebracht door de uit Frankrijk ge
komen jazz-singer Boris Tomas.

De bijzondere acoustiek van het
Theater onder de Molen zal weer
tot leven worden gebracht. Het
wordt genieten.

Mark Huetink
Jeugdkampioen
De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseerde voor
haar jeugdleden in de vijver te
Warnsveld een onderlinge wed-
strijd. In totaal werd er 885 cm vis
gevangen. De uitslag was als volgt:
1 Mark Huetink 272 cm; 2 Frank
Waenink 183 cm; 3 Eric Waanders
100 cm; 4 Nick ten Have 98 cm; 5
Luuk Heuvelink 74 cm. Afgelopen
donderdag werd in de Berkel bij
Lochem de laatste jeugdwedstrijd
gevist. De 20 deelnemers vingen in
totaal 1295 cm vis. De uitslagen
waren: l Carlos Waenink 160 cm;
2 Roy Korenblik 160 cm; 3 Elvira
Groot Jebbink 121 cm; 4 Twan Eg-
gink 118 cm; 5 Elroy Arendsen 105
cm. De einduitslag over de beste
vier wedstrijden luidt als volgt: l
en Jeugdkampioen van Vorden
Mark Huetink; 2 Twan Eggink; 3
Elvira Groot Jebbink; 4 Luuk Heu-
velink; 5 Roy Bargeman.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Sezanne over
een afstand van ca. 420 kilometer.
Uitslagen: H. Eykelkamp l, 4, 8, 9,
12, 15, 16, 17, 19, 20; A en A Win-
kels 2, 7, 11; C. Bruinsma 3, 10; H.
Stokkink 5, 6,14; M. Tiemessen 13;
J. van Dijk 18.

Uitslagen wedvlucht vanaf Angou-
leme over een afstand van circa
845 kilometer: J. Meyer l, 6, 7, 11,
12; F. Hummelink 2, 5, 8, 10; H.
Stokkink 3, 4, 9; M. Goedhart 13.

Uitslagen wedvlucht vanaf Maa-
seik over 120 kilometer: H. Eykel-
kamp l, 2, 4,18; C. Bruinsma 3, 5,
8, 10, 11; H. Stokkink 6, 7, 12, 13,
19; D. Gotink 9; M. Tiemessen 14,
17; A en A Winkels 15, 20; Jitske
Winkels 16.

Fraaie derde plaats voor skeeleraar
Arjan Mombarg in Vinkenbuurt
en een vierde plaats in Duitsland!
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg behaalde zaterdagmiddag
in Vinkenbuurt nabij Ommen
tijdens een sterk internationaal
bezet deelnemersveld een
fraaie derde plaats in de "Univé
World on Wheels" competitie.

Winnaar werd zijn ploeggenoot
Arjan Smit. Vorige week finishte
de Vordenaar in Nijkerk met
slechts één seconde achterstand
op de winnaar als zevende. Toen
hield Arjan Smit het vanwege het
gladde wegdek halverwege de
wedstrijd voor gezien. De Neder-
landse kampioen uit Nijeveen was
nl. net hersteld van een liesblessu-
re en wilde derhalve geen enkel ri-
sico lopen.

Arjan Mombarg: " Zaterdag in Vin-
kenbuurt hinkte ik op gegeven
moment op twee gedachten. Arjan
Smit reed in een kopgroep van zes
man. Even leek het erop dat het
zou regenen. Wat te doen? Wordt
het glad dan haakt Arjan Smit mis-
schien af en zijn wij niet meer in
de kopgroep vertegenwoordigd.
Dus heb ik alles uit de kast gere-
den, kreeg 4 man achter mij aan
en zo ontstond er een kopgroep
van elf man. Met nog twee ronden
te gaan probeerde ik te ontsnap-
pen. Dat lukte, echter ik kreeg de
Australiër Michael Byrme achter
mij aan. Die deed helaas geen me
ter kop. Waren we met zijn tweeën
doorgereden dan had hij mij in de
sprint geklopt en was ik tweede ge-
worden. Maar je weet hoe het gaat,
onze ploeg (Neft) gaat iedere wed-
strijd voor de eerste plaats. Dus
heb ik de benen stil gehouden en
was alles weer bij elkaar. Even la-
ter sprong ik opnieuw weg, helaas
kreeg ik toen de Amerikaan Josh
Wood achter mij aan. Ook hij wil-

de geen doen, dus heb ik mij op-
nieuw laten terugzakken. Door
het hoge tempo waren de mannen
van de Mogema ploeg moe gewor-
den, waarvan Arjan Smit optimaal
profiteerde. Zelf ben ik dik tevre-
den met de derde plaats", aldus Ar-
jan Mombarg.

Momenteel bezit de Vordenaar in
het algemeen klassement de 9e
plek met 79 punten. De ranglijst
wordt aangevoerd door Ingma Ber-
ga uit Hoogeveen. Arjan Smit staat
tweede. Woensdagavond 7 juli
wordt in Steenwijk de befaamde
"Klim van S teenwij k'Verreden.
Een wedstrijd die meetelt voor de
'Univé Topcompetitie' (marathons).
Arjan Mombarg is met zijn vijfde
plaats ( 50 punten) de beste Neder-
lander in het algemeen klasse-
ment. Arjan's ploegmaat de frans-
man Cedric Michaud voert met 60,
2 punten het voorlopig klasse
ment aan.

Na de zware wedstrijd in Vinken-
buurt was het zondagmorgen voor
veehouder Arjan Mombarg al weer
vroeg dag. Eerst de koeien melken
en andere werkzaamheden op de
boerderij verrichten, ontbijten, de
auto in op weg naar Bochum waar
zondagmiddag een wedstrijd in de
Duitse competitie op het program-
ma stond. Arjan rijdt bij onze
oosterburen in de "Maple/ Inlion-
ploeg". Een wedstrijd over 42 kilo-
meter, vier ronden van ruim tien
kilometer. Een geaccidenteerd par-
cours, heuvel op, heuvel af. In to-
taal 150 man aan start. Uiteinde
lijk een kopgroep van 17 man,
waaronder Arjan Mombarg die ei-
genlijk te laat de sprint aanging,
maar er uiteindelijk toch in slaag-
de op een fraaie 4e plaats beslag te
leggen!



Van der Wende vindt het een uitdaging om vijf gemeenten goed samen te voegen

"Op 31 december ben ik klaar"
Voorzitter van de stuurgroep en
van de klankbordgroep van
Bronckhorst i.o. én waarne-
mend burgemeester van Zel-
hem. Het ontbreekt Henk van
der Wende niet aan werk. "Het
komt echter precies goed uit.
Nu de Eerste Kamer akkoord is
met de herindeling, is Bronck-
horst op l januari 2005 een feit.
En dan ben ik 65 en ga ik met
pensioen."

Alleen nog het interim burger-
meesterschap van Zelhem, en dan
stoppen met werken. Dat was de
bedoeling van Henk van der Wen-
de. Maar nadat Harry van Roekei
begin mei plotseling overleed,
bleek Van der Wende de aangewe-
zen persoon om voorzitter van de
stuurgroep en de klankbordgroep
van Bronckhorst i.o. te worden. "Ik
ben hier ingewerkt en heb veel er-
varing met herindelingen." In
1996 was Van der Wende ten tijde
van het herindelingsproces waar-
nemend burgemeester in Dalen
(Drenthe) en vervolgens in Maurik
in de Betuwe. Daarna verving hij
de burgemeester van Brummen,
die lange tijd ziek was. "Dat had
dus niets met herindelen van
doen. Maar wel weer de gemeente
Gendt tijdens de herindeling van
de Oost-Betuwe. En in de nieuw ge-
fuseerde gemeente Neder-Betuwe
ben ik waarnemend burgemeester
geweest."

NIEUWE CULTUUR
Van der Wende twijfelde niet aan
de beslissing van de Eerste Kamer.
"Men heeft kritische kanttekenin-
gen gemaakt, en daarmee de mi-
nister een duidelijk signaal gege-
ven dat hij zijn werk zorgvuldiger
had moeten doen. Nee zeggen te-
gen de herindeling had een ramp
betekend voor Bronckhorst i.o."
Maar hoe zal het Bronckhorst nu
per l januari 2005 vergaan? Met
zijn ervaring als waarnemend bur-
gemeester in Neder-Betuwe en van
collega's weet Van der Wende dat
zich in zo'n beginfase van een
nieuwe gemeente veel problemen
voordoen, hoe je het ook wendt of
keert. "Zelfs al is alles op papier
goed geregeld, het moet nog gaan
functioneren in de praktijk, met
echte mensen, met nieuwe afde-
lingen, en soms ook met een nieu-
we werkwijze. Dat is een heidense

klus. Mensen moeten zich nog
thuis gaan voelen op hun werk-
plek. Bestuurlijk geldt hetzelfde:
een nieuw college van Burgemees-
ter en Wethouders moet ook op el-
kaar ingespeeld raken. In vele op-
zichten moet er een nieuwe cul-
tuur groeien, dat doe je niet van de
ene op de andere dag. Als ik zeg
dat het niet gemakkelijk is, is dat
nog zacht uitgedrukt. Er zijn voor-
beelden van gemeenten die jaren
na de herindeling nog met proble
men worstelen. Soms is dat omdat
er te weinig tijd voor een goede
voorbereiding is geweest. Daar lij-
den we hier in elk geval niet aan!"

NIEUWE BURGEMEESTER
Voor het zover is krijgen we ge-

meenteraadsverkiezingen. Die
worden op 17 november gehou-
den. Van der Wende: "Dat bete-
kent dat er waarschijnlijk op 18
november bekend is hoe de nieu-
we fracties er zullen uitzien en wie
de nieuwe fractievoorzitters zijn.
Dan zal waarschijnlijk de Commis-
saris van de Koningin overleggen
met de nieuwe fractievoorzitters
over de benoeming van een waar-
nemend burgemeester per l janu-
ari 2005.

Waarnemend, omdat de nieuwe
gemeenteraad een belangrijke rol
speelt bij de benoeming van de
nieuwe, vaste burgemeester. Er
moet een profielschets van de per-
soon komen, er moet een vertrou-

wenscommissie ingesteld worden,
de Commissaris van de Koningin
moet een selectie van kandidaten
aan de vertrouwenscommissie
voorleggen, deze commissie moet
de kandidaten op gesprek uitnodi-
gen. Kortom, het kost wel een aan-
tal maanden voor die procedure is
afgerond."

EIND GOED...
Formeel wordt de stuurgroep per

31 december 2004 opgeheven. Als
het goed is, is de voorbereiding
dan helemaal rond. En Van der
Wende? "In de korte tijd dat ik
hier burgemeester ben, ben ik mij
aardig gaan hechten aan dit prach-
tige gebied in Oost Gelderland,
aan de mensen en aan hun manier
van samenleven. Mijn vrouw en ik
zijn daarom hier gaan wonen, en
we hopen hier nog lang te mogen
blijven genieten."

WERK VAN DE STUURGROEP
De stuurgroep is in het leven geroepen eind 2002, begin 2003. De op-
dracht was en is om de herindeling in alle opzichten zo goed moge
lijk voor te bereiden. Dan moetje denken aan bestuurlijke vraagstuk-
ken, de ambtelijke organisatie, de huisvesting, een nieuw plan voor
de automatisering, enzovoort, enzovoort. Alles komt aan de orde. Een
stuurgroep bestaat meestal uit de colleges van Burgemeesters en Wet-
houders en de gemeentesecretarissen. Omdat wij met vijf gemeenten
werken, is gekozen voor één collegelid per gemeente, anders werd
het gezelschap te groot.

ONDERSTEUNING DOOR PROJECTGROEP
De stuurgroep wordt in haar werk ondersteund door de projectgroep.
Die bestaat uit een onafhankelijk organisatieadviseur en de vijf ge
meentesecretarissen. De projectgroep bereidt het werk van de stuur-
groep zo goed mogelijk voor. De projectgroep laat zich weer Voeden'
door vele ambtelijke werkgroepen. Elke werkgroep draagt tot de her-
indeling bij op hun specifieke beleidsterrein, van financiën tot ruim-
telijke ordening of sociale zaken. Die gespecialiseerde kennis is nodig
om de vijf gemeenten qua beleid op een lijn te brengen. Het lijkt in-
gewikkeld, maar de kern is dat de vijf organisaties heel nauw betrok-
ken zijn bij de besluiten van de stuurgroep."

ADVIEZEN VAN DE KLANKBORDGROEP
Eveneens heel belangrijk voor de stuurgroep is de klankbordgroep,
waarin afgevaardigden van de vijf gemeenteraden zitten. Van der
Wende: "Het is onbestuurbaar om de besluitvorming via de vijf ge
meenteraden te leiden, maar tegelijkertijd uiterst belangrijk om de
herindeling democratisch aan te pakken. Daarom is het zo belangrijk
dat de klankbordgroep op hoofdlijnen goed discussieert en adviezen
geeft waar de stuurgroep z'n voordeel mee kan doen."

VOORDELEN HERINDELING VOLGENS VAN DER WENDE:
- de kans op een krachtig bestuur, slagvaardige bestuurders die zich

fulltime voor de gemeentelijke zaak kunnen inzetten;
- de kans dat de ambtelijke organisatie aan kwaliteit wint. In een

grote gemeente kun je inhoudelijk betere adviezen verwachten
omdat medewerkers zich beter kunnen specialiseren. Bovendien
kan een grotere gemeente een hoger salaris bieden en zo meer
kwaliteit inkopen;

- grotere gemeenten kunnen een steviger rol spelen in hun relaties
met buurgemeenten, provincie en het rijk. "Ze kunnen niet meer
om ons heen."

GROOTSTE NADEEL:
- De relatie burgers - gemeente. De lijnen in een kleine gemeente

zijn korter, en de toegankelijkheid tot bestuurders is gemakkelij-
ker. Van der Wende: "Ik vind het een belangrijke opgave voor het
bestuur en de ambtelijke organisatie om dit risico zoveel mogelijk
in te perken. Ze zullen er heel alert op moeten zijn. Het gaat om de
kwaliteit van de dienstverlening. Daar is iedereen zich van bewust
en er wordt nu al uitgebreid over nagedacht."

Henriet Dadema mocht bij DA drogisterij l minuut gratis winkelen
Aangezien de keten DA (Drogis-
ten Associatie) voor de achtste
keer oprij tot de beste drogiste-
rij in Nederland werd gekozen
organiseerde DA een wedstrijd.

Begin juni ontvingen de klanten
bij aankoop van een product een
formulier waarop zij een slagzin
konden invullen. In Vorden be
dacht Henriet Dadema aan de Bies-
terveld 25A de beste slagzin: "DA is

voor mij de beste drogist, omdat
het met zijn grote productkeuze
en kennis van zaken mijn dag
weer helemaal weet op te klaren".
De beloning voor haar: zaterdag-
middag mocht zij bij DA Drogiste
rij van Wietze ten Kate precies één
minuut gratis winkelen. Zij kwam
tot een totaalwaarde van 245 euro
en kreeg zij bovendien van Wietze
ten Kate nog eens een fles parfum
ter waarde van 40 euro cadeau.

Al gekeken op
iMnMfiAf.contact.nl

voor het

nieuws



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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Kijk
voor

nieuws
ook op:

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al irtikelen

• 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 (0575) 52 61 32

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

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

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS

IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT

Streek Lochem

heeft de ideeën, de dessins,
de kwaliteit, het comfort en
de originaliteit om van uw
badkamer, uw vloeren en
uw wanden iets prachtigs te
maken. Kom kijken en kies
bijvoorbeeld voor dat vleugje
Italiaanse bravoure en ontdek
de sfeer die bij u past.

STREEK
HOUT EN BOUWMATERIALEN

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

www. streekbouwmaterialen.nl

OPRUIMING
TEGELS

Vloer/wandtegels:
vanaf €7,95/m2

Wij zijn 12 juli t/m 9 augustus wegens
vakantie gesloten

M/R\B
.ENSINK

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

DINSDAG T/M ZATERDAG

Heerlijke zoete

Galia meloen
nu 2 voor €

Hollandse

Andijvie
héél kilo €

Clementines
in een kistje a 40 stuks €

Heerlijke

Perziken
8 voor €

Vers gesneden

Roerhak groenten
400 gram nu €

0.98

0.69
2.98

1.98

1.50

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

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!
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RAUWKOST SALADES

Deze week kunt u onze frisse

JIMP - SLANK
SALADE

proberen voor een slanke prijs

250 gram van € 1.99 NU voor

c1.50
Vraag ook eens naar een rauwkost

verdeelschotel voor een leuke presentatie!

DEtTÏSPANNEVOGEL

SALSA-laminaat compleet aelegd i
ondervloer, strippen, buigplinten en hoekjes

KARPETTEN diverse soorten uit voorraad
mogen weg met een korting van

GORDIJNEN op alle gordijnen uit
onze huiscollectie geven wij een korting van r\yy~/
TAPIJT uit onze huiscollectie bieden wij ^^\J
aan met een grandioze korting van

49.95 p

20%

15%

15%

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!



Samenwerkingsverband 31 zwembaden in 'Regionaal Overleg Oost Gelderland' (R.O.Z.)

Vrolijker, Veiliger en Schoner zwemmen!
CDA ook in Bronckhorst de grootste?!

De gemeente Bronckhorst
wordt werkelijkheid

In de persmap dat het Regio-
naal Overleg Zwembaden Oost
Gelderland, kortweg R.O.Z. ge-
naamd en waartoe ook het Vor-
dense zwembad " In de Den-
nen" behoort, stonden op één
pagina allemaal korte kranten-
knipsels met de weinig ver-
heffende koppen: "Zwembaden
niet veilig", Groepsaanranding
in zwembad", " noodklok over
veiligheid in zwembaden" , "le-
gionella in zwembad". Allemaal
betrekking hebbende op artike-
len die in de pers zijn versche-
nen. Publiciteit waar de zwem-
badbranche in Oost Gelderland
niet blij mee is!

De vaak negatieve weerklank heeft
haar effect gehad op de gehele
zwembadbranche. En dan te be-
denken dat de in totaal 760 zwem-
baden in Nederland jaarlijks 113
miljoen bezoekers trekken. Dat
wil zeggen 32,3 procent van de Ne-
derlandse bevolking zwemt.

De Oost Gelderse zwembaden trek-
ken jaarlijks 3 miljoen bezoekers.
Het Vordense zwembad "In de
Dennen" neemt als buitenbad met
in het zomerseizoen gemiddeld
50.000 bezoekers een niet onaardi-
ge plaats in.

In Oost Gelderland hebben 31
zwembaden de handen inéén ge-
slagen en zijn ze een uniek samen-
werkingsverband aangegaan en
hebben zij een aantal belangrijke
initiatieven genomen om de kwali-
teit en veiligheid in zwembaden te
verbeteren en te waarborgen.

Tijdens deze persbijeenkomst in
de Centric Lounge van het voetbal-
stadion "De Vijverberg" in Doetin-
chem, schetste de R.O.Z een beeld
van de resultaten die tot dusver
zijn genomen en die hebben ge-
leid tot een belangrijke kwaliteits-
verbetering van de Oost Gelderse
zwembaden, waartoe dus ook "In
de Dennen" behoort. De kernwoor-
den die hierbij naar voren komen
zijn Vrolijk, Veilig, Schoon.

Namens het Regionaal Overleg
Zwembaden zette werkgroepvoor-
zitter Ronald ter Hoeven het be-
lang van een structurele verbete-
ring van de zwembaden in Oost
Gelderland uiteen.

"Zwemmen, zo sprak hij, is ten-
slotte nog altijd een laagdrempeli-
ge vrijetijdsbesteding die haar bij-
drage levert aan een gezonde en
veilige leefomgeving voor alle mo-
gelijke doelgroepen in de samenle-
ving. De regering ziet zwemmen
als oplossing voor het probleem
van vetzucht bij jonge kinderen
tot 12 jaar!

KWALITEIT VERHOGEN
De zwembaden hebben in het ver-
leden (jaren '70) een merkwaardig
imago gehad nl. "De zwembaden
zijn koud, stinken naar chloor en
de badmeester is streng". In de ja-
ren '80 werd het imago al wat be-
ter, "de zwembaden moeten verbe-
teren en veiliger en schoner wor-
den. De laatste vijfjaren weer een
wat negatief imago ( zie de in de
aanhef genoemde krantenkoppen)
Ronald ter Hoeven: " Een zwem-
bad in een gemeente, is de plek
waar de meeste mensen bij elkaar
komen. Wij zien het als een geza-
menlijke taak om de kwaliteit van
de zwembaden te verhogen, stre
ven naar een uniforme regelge-
ving, kennisdeling inzake specifie-
ke en complexe zwembadproble
matiek

Wij hebben daarbij een aantal be
langrijke resultaten geboekt", al-
dus ter Hoeven die wijst op o.a. de
gezamenlijke inkoop op het ge-
bied van laboratoriumonderzoek,
schoonmaakmiddelen en materia-
len. Het uitwisselen van kennis,
duidelijkheid in conflicterende re-
gelgeving. Ook zijn er op het ge
bied van keuringen van glijbanen
uniforme afspraken gemaakt".

Ronald ter Hoeven wijst erop dat
de R.O.Z. inmiddels een concept
heeft gemaakt waarvoor bij alle 31
zwembaden in Oost Gelderland
hetzelfde " toezichtplan " wordt
gehanteerd. Een plan waarin is be
schreven hoe de zwembaden daad-
werkelijk het toezicht moeten uit-
oefenen.

TOEZICHTPLAN
De wet in Nederland is te alge
meen. Daarin staat dat zwemba-
den voldoende toezicht moeten
houden. Gemakkelijk gezegd alle
maal, maar hoe vul je dat als
zwembad in? Vandaar dat wij als
R.O.Z. een gemeenschappelijk toe
zicht plan hebben ontwikkeld met
duidelijke richtlijnen.", zo zegt Ro-
nald ter Hoeven. De zwembad-
branche is momenteel enorm in
beweging: Samenwerkingsverban-
den, de Keurmerk "Veilig en
Schoon", VROM inspecties op Le
gionella en de constructies van de
baden. En dan is er nog het proto-
col "Vrolijk en Veilig".

Ter Hoeven betreurde het dat er
ten aanzien van het lokale sportbe
leid, gemeentes de zwembaden
nog al te vaak in een verdomhoek-
je plaatsen. "De zwembaden lijken
het sluitstuk van de begroting te
worden. De gemeentes zeggen we
geven minder geld, terwijl er juist
goed en voldoende toezicht in de
baden moet zijn. De gemeente
raadsleden zouden eens meer op

het zwembad moeten komen kij-
ken. Dan kunnen ze zelf constate
ren wat een plezier jong en oud
aan het zwemmen beleven", zo
stelt hij. Met name van belang
wanneer gemeentes gaan fuseren,
zoals de nieuwe gemeente Bronck-
horst, waarbij de zwembaden in
Vorden, Hengelo, Steenderen,
Hummelo en Zelhem met span-
ning afwachten hoe straks de sub-
sidies verdeeld zullen worden!

Wat het toezicht betreft heeft het
badpersoneel dikwijls te maken
met de gemakzucht van sommige
ouders. Zo merkte één van de bad-
meesters op:" Soms komen ouders
naar het zwembad, ze dumpen
hun zoon of dochter van zes, zeven
jaren oud bij de ingang. Deze kin-
deren hebben dan soms nog een
kleiner broertje of zusje bij zich en
vinden het dan normaal dat het
badpersoneel op de kinderen let.
Wij vinden dat abnormaal, wij zijn
geen oppas, wij zijn toezichthou-
der, de verantwoording ligt bij de
ouders", aldus een verbolgen bad-
meester.

Waar de RO.Z. trouwens heel blij
mee is, is de samenwerking met de
politie. Zo worden zaken als bij-
voorbeeld diefstal direct aange
pakt. Ook al is het kind pas 12/13
jaar, het badpersoneel doet gelijk
aangifte. De wijkagent wordt er
bijgehaald, want die redeneert
wanneer kinderen op het zwem-
bad dingen doen die niet door de
beugel kunnen, dan doen ze dat in
de wijk ook, of andersom.

Ja, de samenwerking met de poli-
tie loopt goed", zo zegt Ronald ter
Hoeven. Het samenwerkingsver-
band biedt nog andere mogelijk-
heden. Zo kunnen de zwembaden
elkaar de gegevens doorspelen,
wanneer het gaat om "ongewens-
te" bezoekers. Krijgen deze in een
bepaald zwembad een verbod, dan
geldt dat ook voor de andere
zwembaden in de R.O.Z.

Martin Westerik, bedrijfsleider in
het Vordense zwembad "In de
Dennen" is zeer content met het
Regionaal Overleg Zwembaden in
Oost Gelderland.

Zegt hij: "We kunnen op die manier
een boel van elkaar leren, elkaar
aanvullen en wat zeer belangrijk is
met zijn allen bereik je meer. Trou-
wens we hebben in Vorden geen
klagen, vrijwel nooit problemen
met bezoekers. Wel hebben wij on-
langs met de wijkagent in Vorden
een gesprek gehad om bepaalde
zaken op elkaar af te stemmen", al-
dus Westerik die zelf in de R.O.Z.
zitting heeft in de werkgroep
zwemopleiding.

Na een spannend jaar is het
CDA in de gemeenten, die sa-
men Bronckhorst gaan vormen,
blij met de uitspraak van de
Eerste Kamer dat de herinde-
ling in de Achterhoek en Lie-
mers nu werkelijkheid gaat
worden.

Al sinds vorig jaar februari is het
bestuur van het CDA Bronckhorst
i.o. bezig met de voorbereidingen
voor de samenvoeging van de 5 af-
delingen in de gemeenten: Henge
lo, Hummelo en Keppel, Steende
ren, Vorden en Zelhem.
Zo kunnen binnenkort het verkie
zingsprogramma en de kandida-
tenlijst gepresenteerd worden.

Kernpunten voor het CDA in de
nieuwe gemeente Bronckhorst
zijn:
* het karakter van de kernen

moet overeind blijven;

* er moet extra aandacht zij n voor
de kernen;

* de gemeente moet "groen" blij-
ven, waar de landbouw als eco-
nomische drager een belangrij-
ke rol moet kunnen blijven spe
len;

* Bronckhorst zal met open vizier
naar de omringende steden, met
een centrumfunctie, staan en
waar nodig samenwerken.

Het CDA wil ook in de nieuwe gro-
te plattelandsgemeente dicht bij
de inwoners blijven staan. Zij
heeft het grootste aantal raadsze
tels in de gemeenten die samen
Bronckhorst vormen en wil daar-
om deze positie in de nieuwe ge
meente Bronckhorst handhaven.

Voor meer informatie kunt u te
recht bij de voorzitter van het CDA
Bronckhorst i.o., de heer LH.J. Pe
ters, telefoon 0315 - 632464.

Gelderse verkiezing
Boerderij van het Jaar
Oproep voor kandidaten in de categorieën
'agrarisch' en 'niet-agrarisch'

Voor de zesde achtereenvolgen-
de keer organiseert de Stichting
tot behoud van Boerderij en Erf
in Gelderland de verkiezing
'Boerderij van het jaar*. Aanmel-
den kan tot l september; de
feestelijke prijsuitreiking vindt
in oktober plaats, traditiege-
trouw op het erf van de winnen-
de boerderij.

WELKE BOERDERIJEN
KUNNEN MEEDOEN?
hi principe kunnen alle boerderij-
en meedingen: agrarische bedrij-
ven, maar ook boerderijen waar de
agrarische functie op de achter-
grond is geraakt of verloren is ge
gaan. Bij deze laatste categorie kan
men denken aan woonboerderij-
en, of aan boerderijen diie in ge
bruik zijn als atelier, kantoor of
een bedrijfsruimte.

CRITERIA
Het voornaamste criterium is dat
het geheel er representatief en ver-
zorgd uitziet. Op het erf en aan de
gebouwen mogen best allerlei ei-
gentijdse veranderingen en toe
voegingen zijn aangebracht, om-
dat een boerderij en zijn erf im-
mers ook in deze tijd moeten kun-
nen blijven functioneren.
Verder moet het duidelijk zicht-
baar zijn dat er zorgvuldig en met
respect voor het oorspronkelijke
karakter, wordt omgegaan met
het erf en de gebouwen. De jury
zal ook letten op de inpassing van
eventuele moderne bedrijfsgebou-
wen, op de erfbeplanting en de in-

passing van het totale boerderij-
complex in het landschap.

HOE MEEDOEN?
Bewoners van karakteristieke
boerderijen in Gelderland die
graag willen meedingen naar het
predikaat 'Boerderij van het jaar
2004' kunnen zich schriftelijk aan-
melden tot l september a.s. Dit
kan door een kort briefje te sturen
met een motivatie waarom desbe
treffende boerderij en erf de titel
'Boerderij van het jaar' verdient.
Deze brief dient in ieder geval ver-
gezeld te gaan van enkele foto's en
zo mobelijk ook van een (eenvou-
dige) situatieschets.
De foto's moeten samen een goede
indruk geven van de boerderij en
het erf. Ook dienen naam, adres en
telefoonnummer duidelijk ver-
meld te worden en of men mee wil
dingen in de categorie 'agrarische
boerderijen' of 'boerderijen met
een nieuwe functie'.

Aanmeldingen kan men sturen
naar: Stichting tot behoud van
Boerderij en Erf in Gelderland,
t.a.v. dhr. G. Derks, Postbus 68,
6800 AB Arnhem.

Uit de inzendingen zal een des-
kundige jury de grootste kansheb-
bers selecteren. Deze geselecteerde
boerdeijen zullen in september
worden bezocht, waarna een de
finitieve keuze gemaakt wordt. De
officiële feestelijke bekendmaking
van de uitslag is voorlopig gepland
op zaterdag 9 oktober 2004.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

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

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage

of om mee te nemen.
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WEEKBLAD
CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

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

drukke r i j
CERTIFICAATHOUDER

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

Tonny Juffiëris
AUTOSCHADE
'STELBEDRIJFi

rzi3>
[/D

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Diverse
Muziek-
instrumenten

Reparatie
Revisie

Stemmen
Etc.

m n IH n m n m n m u i

Piano iniiziekhandel

W. Bal
Muraltplein 42 • Borculo • Tel. 0545) 27 24 91

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

Adverteren in Contact?
Vraag naarde vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities

zowel in Ml colour als met steunkleur. Telefoon (0575) 551010

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
,,Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

BH VOOR GRATIS CATALOGUS

Tuin- en beregening^

AANBIEDINGlNl
Hydrofoorinstallatie
Soer® type M-80/TR5

Tankinhoud: 20 liter.
Capaciteit: max. 3000 l/uur.
1 jaar garantie.
Artikelnr.:
790198.

Wildkamp

Filiaal Borculo
Korenbree 2

0900-9250 «O,l0p/m,n.

www.wildkamp.nl

GITAARLES

Alle stijlen
en leeftijden

Voor informatie:
0575 - 46 50 25

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel: (0575) 52 02 40

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Contactjes?
Het cement

tussen
vraag en aanbod!

Voor meer informatie of wilt U eens langs

komen kunt U contact opnemen met

mevr. M.R.H. Woltering,

telefoonnr. 0575-461814

"HuJze Sonnevanck"
Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

"Huize Sonnevanck" is een particuliere woonzorg-
voorziening voor de oudere zorgvrager. Wij zijn een
grote tegenhanger van de reguliere ouderen zorg. Bij
ons wonen maximaal 8 bewoners in een grote villa in
het centrum van Hengelo (Gld). Onze kamers zijn ge-
middeld 25 m2.

Wij bieden U:
• een gezellige woonomgeving met Uw eigen spul-

len
• 24-uurs verzorging op elk gewenst niveau onder

deskundige begeleiding
• een leefstijl die voldoet aan Uw eigen wensen
• onze meer dan 30-jarige ervaring waarborgt kwa-

liteit
• desgewenst verzorgen wij Uw PGB aanvraag.



Paul ZentS sdlUtterskoning Daverend slotakkoord
s^ -f ** JM ~*- t De KraanvogelOranjefeest Medlertol

Paul Zents is zaterdagmiddag
tijdens het Oranjefeest Medler-
tol schutterskoning geworden.
Bij de jeugd ging deze ere-titel
naar Romy Knoef.

De festiviteiten in het buurtschap
Medler begonnen reeds op vrijdag-
avond. Toen speelde de toneelver-
eniging "Steeds Beter" uit het
buurtschap Bruil voor een volle
Medo- hal de komedie " Als de kat
van huus is...".

Prachtig gespeeld en dolle pret bij
het publiek. Zaterdagmiddag net
voor de kinderoptocht een flinke
plensbui, maar op het moment
dat de stoet vanaf het terrein van
de touwtrekvereniging naar het
feestterrein vertrok hield Pluvius
het voor gezien.

Voor de deelnemers aan de kinder-
optocht waren leuke prijzen te ver-
dienen, waarbij de optocht in drie
categorieën werd onderverdeeld
te weten "skelters", "fietsen" en "
overige". Burgemeester Kamerling
verrichtte hierna voor de laatste
keer in zijn functie als "burge-
meester van Vorden" de officiële

opening van het Oranjefeest, dat
dit jaar voor de 79e keer plaats
vond en ook nu weer met mede-
werking van de muziekvereniging
"Concordia". Het Oranjefeest Med-
lertol werd zaterdagavond afgeslo-
ten met een groot feest in de Me-
dohal en met medewerking van
het dansorkest " De Buren".

UITSLAGEN:
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Paul Zents; 2 Albert Zents l.vl;
3 Henny v.d. Berg r.vl; 4 Henny v.d.
Berg kop; 5 Erik Reinders, staart.
Dogcanijden: l Marieke Neerlaar;
2 Erie Reinders; 3 Jannie Vliem.
Flessentent: l Stefan Groot Nu-
elend; 2 Drikus Klein Geltink; 3 Mi-
nie Meijerink.

Schijfschieten: l Henk Meijerink; 2
Wim Vreeman; 3 Henk Gotink.
Doeltrappen: l Ruud Mullink; 2
Teun Brummelman; 3 Reinier
Hendriksen.

Pijltjesgooien: l Peter Rondeel; 2
Jan Hendriksen; 3 Erie Reinders.
Korfballen: l Ab Knoef; 2 Teun
Brummelman; 3 Arnold Winkels.
Armdrukken: l Herbert Wenne-

ker; 2 René Kamperman; 3 Harm
Boersbroek.
Vogelschieten jeugd: l en schut-
terskoningin Romy Knoef; 2 Mi-
chiel Zenhorst l.vl; 3 Wesley Kam-
perman r.vl; 4 Max Kleine, kop; 5
Erik Tuinman, staart.

Kinderoptocht (cat. skelters)
Hoofdprijs voor Quincy en Ghylain
Bobbink met het thema "Circus
Medler"; (cat. fietsen) Hoofdprijs
voor Thijs Bulten met het thema "
Fietsen d'er in".

Overige categorie: Hoofdprijs voor
Carmen Fokkink met het thema "
Eerste Hulp".

Kinderspelen (peuters): l Niels
Kappert; 2 Wilco Enzerink; 3 Rian-
ne Reinders.

Groep l en 2: l Kitty Enzerink; 2
Roosmarijn Kuyt; 3 Thijs Bulten
Groep 3 en 4: l Erna Ribbers; 2 Har-
ry Eggink; 3 Luuk Slegt.
Groep 5 en 6: l Mark Slegt; 2 Merel
Eisink; 3 Marieke ten Have.
Groep 7 en 8: l Cemke Bartels; 2
Michelle Meijerink; 3 Herbert Fok-
kink.

Tussen het gewone leren door
stond De Kraanvogel de afgelo-
pen weken bol van de bijzonde-
re activiteiten.

Zo was voor de derde keer dit
schooljaar de gymzaal van De
Kraanvogel afgelopen dinsdag tot
de laatste plaats bezet. Na de kerst-
viering en het songfestival deden
dit keer bijna alle leerlingen van
de school mee aan de uitvoering
van de musical Minoes naar het be-
kende boek van Annie M.G. Sch-
midt. Joost Walter zorgde voor de
live begeleiding van de zang. Hoe-
wel de tijd de laatste schoolweken
beperkt was, hadden de leerlingen
met geweldige inzet hun rollen in-
gestudeerd en het resultaat was zo
fantastisch, dat de handen van het
publiek vele malen spontaan op el-
kaar gingen.

AFSCHEID
Dezelfde avond nam de school ook
afscheid de leerlingen van groep 8.
Voor elke leerling was er een toe
passelij k gedichtje en een oorkon-
de. Maar de zestien meisjes en jon-
gens lieten zichzelf ook niet onbe-
tuigd: ieder had een eigen, vaak
humoristisch, afscheidstoespraak-
je voor de aanwezigen.
Verder werd leerkracht Henk Kok
uitgeleide gedaan. Henk werd in
1979 hoofd van de toenmalige
Prinses Julianaschool op de Wil-
denborch. Na sluiting van deze
school in 1989 kwam hij naar De
Kraanvogel. Henk maakt nu op 61-
jarige leeftijd gebruik van de mo-
gelijkheid die de overheid biedt
vervroegd te stoppen met werken.
I.v.m. het vertrek van Henk begon-
nen de leerlingen dinsdagochtend
met een gezamenlijk ontbijt op
het schoolplein. Daarna was er een
speurtocht, waarbij vanwege de in-
teresse van Henk Kok voor de na-
tuur allerlei vragen over bloemen,
planten en dieren moesten wor-
den beantwoord.

ORANJEFEEST OP HET MEDLER
Vrijdagochtend vierde De Kraanvo-
gel het Oranjefeest op Het Medler.

Tot 1977 stond er op Het Medler
een lagere school. Toen deze
school samenging met de school
in Kranenburg (met later als naam
De Kraanvogel) bleven de leerlin-
gen van de samengevoegde school
het Oranjefeest op Het Medler vie-
ren. Di't jaar viel dat feest samen
met de laatste schooldag. Omdat
de weersvooruitzichten slecht wa-
ren, kon de school voor een aange-
past spelletjesprogramma uitwij-
ken naar de hal van de Medo. Jon-
gere en oudere kinderen deden al
samenwerkend hun best om de
achttien verschillende onderdelen
tot een zo goed mogelijk einde te
brengen.

TOPTOETS, VIERDAAGSE
EN SCHOOLKAMP
Samen met 25 andere bollebozen
uit heel Nederland mochten Anne
van Woerkom en Hester Eggink op
9 juni meedoen aan de finale van
de toptoets in Delft. Ze maakten
een taalopdracht (een advertentie
opstellen voor een nieuw type Mer-
cedes) en een rekenopdracht (bere-
keningen maken over stappen,
beenlengtes en halve vrije slinger-
tijd), 's Middags losten ze een
"moord" op m.b.v. DNA-fingerprin-
ting en kregen ze een rondleiding
door de Botanische Tuin. Hoewel
Hester en Anne niet met één van de
vier prijzen naar huis gingen, be-
leefden ze samen met hun ouders
(die ook waren uitgenodigd) een
onvergetelijke dag. Verder deden
net als voorgaande jaren bijna alle
leerlingen mee aan de avondvier-
daagse. Nauwelijks bekomen van
de vermoeienissen van het lopen
van 10 km per avond gingen de vijf-
tig meisjes en jongens van groep 6,
7 en 8 daarna vier dagen op kamp
in Zevenaar. Hoewel het weer niet
ideaal was, vermaakte iedereen
zich prima. Een van de hoogtepun-
ten was ongetwijfeld de terug-
tocht, toen men vanwege het berei-
ken van de kwartfinale van het Ne-
derlands elftal met een oranje vlag-
getje achter aan de fiets met een ex-
tra omweg door het Duitse Elten
naar Vorden terugfietste!

DRUKWERK
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR l
DE VELE MOGELIJKHEDEN l

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
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VLEES:

RUNDERGEHAKT
kilo NU:

VARKENSHAAS
IN PESTO
1 kilo NU:

3:
12?

99

O

BROOD:

AH WIT/BRUIN/
VOLKOREN
800 gram NU:

AH BOLLEN WIT/BRUIN
10 STUKS

o:75

NU:

09

GROENTE:

KERSEN
500 gram NU:

PERZIKEN/NECTARINES

500 gram NU:

KRUIDENIERSWAREN:
HERTOG JAN PILSNER
KRAT 24 FLESJES A 11,79 •

NU 2 krat voor:

UPTONICE TEA
fles 1,5 liter a 1,79 NU: 3 FLESSEN HALEN

2 FLESSEN BETALEN

GALL&GALL
HARTEVELT jonge jenever

99
1 liter NU: 10:

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00- 17.00 uur

VAN HENGELO

Rozijnen of
krentenbrood

35•
50

Zonnepif
broodjes

195
6 voor

Ananas bavaroise
vlaai
090

groot \JU

590•

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

Het plaatselijk nieuws in Weekblad Contact
verhoogt de waarde van uw advertentie!

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

Rundvlees

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

490
Varkensvlees

Panklare
Varkenslappen
per 500 gram

285

Verse worst

per stuk 1,70 3 stuks
450

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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



Buitenplaats de Wiersse in de Achterhoek

De mooiste tuin van Nederland
Twee- uurs cross

Slechts enkele keren per jaar
wordt publiek in de gelegen-
heid gesteld de sfeer te ervaren
van wat algemeen wordt gezien
als de mooiste landschapstuin
van Nederland. Buitenplaats De
Wiersse -sinds 1678 in bezit van
een en dezelfde familie - is een
stukje Engeland in Nederland,
waar verrassende doorkijkjes
en intieme tuinen worden afge-
wisseld met weidse weilanden
en kleinschalige bossen.

Geniet van varens en heemplan-
ten, van de wilde tuin met haar
beek en vijvers, laat u verrassen
door de beelden waarmee u plotse-
ling oog in oog komt te staan, be-
wonder de vormsnoei, dwaal door
de slingerende beukentunnel, ont-

dek de kleuren van een regenboog
in de stralen van een klaterende
fontein en kom in de ban van de
prachtige rozenparterre en de ver-
diepte, typische Engelse tuin met
kleurrijke borders, stapelmuren
en pergola.
Droom weg in het 31 hectare grote
landschapspark, waar landbouw
en natuur zijn verweven tot een
harmonisch geheel en ontdek de
zichtassen die het oude hooiland
en het eikenbos van de wilde tuin
met elkaar verbinden.

In de zomer zijn de open dagen
van de tuinen van De Wiersse al-
leen in juli op zondag 11 juli en
maandag 12 juli en op zondag 18
juli en maandag 19 juli.
Tot en met 16 september is tevens

een tentoonstelling te bezichtigen
in het koetshuis van De Wiersse:
Peter Blake's Alice Through the
Looking-glass.
Blake, een van de invloedrijkste
kunstenaars in het moderne Enge-
land, liet zich voor zijn Alice-illus-
traties grotendeels inspireren door
De Wiersse en zijn bewoners. Ten-
toongesteld zijn ook foto's en wa-
terverftchetsen die Blake maakte
tijdens zijn bezoeken aan De
Wiersse. Rondleidingen zijn er el-
ke donderdag, tot en met 16 sep-
tember.
Ingang bij km 16,7 aan de N319
tussen Zutphen en Ruurlo.

Voor meer inlichtingen en/of rond-
leidingen op verzoek zie bij de con-
tactjes.

Brandweer reikt prijzen uit

De Vordense brandweer heeft
dinsdagavond 29 juni jl. de prij-
zen uitgereikt van de kleurwed-
strijd die i.v.m. de opendag van
5 juni was georganiseerd.

Uit een grote hoeveelheid ingele-

verde kleurplaten zijn door Jan
Oosterink en Bertus Waalre per
leeftijdsgroep drie winnaars aan-
gewezen. De gelukkige waren: Ma-
rielle te Riele, Jasmijn Taken, Elvi-
ra Groot Jebbink, Laura Verstege,
Hidde Huizinga en Lotte Wullink.

Zij zijn persoonlijk met de brand-
weerauto van huis opgehaald,
waarna zij op de brandweerkazer-
ne de prijzen in ontvangst moch-
ten nemen. Bijbehorende foto's,
en foto's van de opendag, zijn te
zien op www.brandweervorden.tk.

Muziekexamens Muzehof Zutphen
De afgelopen week hebben 171
leerlingen een muziekexamen
afgelegd bij de Muzehof Cen-
trum voor de Kunsten. 164 zijn
daarvan geslaagd.

De overigen zullen het nog een
keertje over moeten doen.

Leerlingen konden examen doen
voor niveau A, B, C en D. Zowel
leerlingen die bij een vereniging
spelen (hafa) als anderen konden
een examen afleggen. Uit Vorden
zijn de volgende leerlingen ge-
slaagd:
Bokkers, Marleen; Brandwacht,

Margot; Dagevos, Pien; Dijk, Ilse
van; Graaf, Jan-Willem de; Gudde,
Anne; Hebbink, Gerjan; Helmink,
Arno; Lauckhart, Claudia; Menk-
veld, Esther; Robbertsen, Gerdien
Toren, Femke van den; Toren,
Maaike van den; Wolsing, Milou;
Wullink, Sophie.

Spannende wedstrijden, zater-
dagmiddag op het Delden- cir-
cuit van de VAMC "De Graaf-
schaprijders", toen daar de
"twee-uurs cross" werd verre-
den. Elk team bestond uit twee
rijders.

Gedurende deze non- stop wed-
strijd, werden er in totaal 1551
ronden afgelegd. Het team Cees
Kooien uit Vorden en Calle Sjöö uit

Zweden wonnen de wedstrijd; 2
Winand Hoenink (Vorden) en Rudi
Boesveld (Keyenborg); 3 Theo van
Lierop en Jan Lammers uit Ber-
geyk; 4 Gerben Vruggink (Vorden)
en Richard Enzerink (Hengelo); 5
Wim en André Schoemaker uit
Warnsveld. Na afloop reikte Johan-
nes van Kempen de prijzen uit. De
bloemen werden gratis beschik-
baar gesteld door bloembinderij
Kettelerij.

De Klimboom Vorden fuseert
met Yunio kinderopvang
Stichting Kinderopvang Vor-
den, De Klimboom, gaat uiter-
lijk l september 2004 fuseren.
Het bestuur van De Klimboom
wilde de verantwoordelijkheid
voor een zelfstandige kinderop-
vang overdragen en is op zoek
gegaan naar een fusiepartner.
Inmiddels is besloten dat zij fu-
seren met Yunio Oost Gelder-
land.

De eindverantwoordelijkheid voor
De Klimboom ligt bij een bestuur
dat bestaat uit vrijwilligers die ook
als ouder betrokken zijn bij De
Klimboom. Geen ideale situatie in
een tijd van veel veranderingen
binnen de kinderopvang. De gevol-
gen van de introductie van de Wet
Kinderopvang, de economische
achteruitgang en de wens zich ver-
der te professionaliseren speelden
een rol bij de beslissing te fuseren.
Na fusiebesprekingen heeft De
Klimboom gekozen voor een fusie
met Yunio Oost Gelderland.

Yunio heeft veel ervaring met kin-
deropvang. Zij verzorgt aJ achttien
jaar kinderopvang in een zestal ge-
meenten in Oost-Gelderland. Yu-
nio biedt kinderopvang vanuit 12
locaties. Het is een professionele
organisatie die beschikt over het
HKZ-kwaliteitskeurmerk (Harmo-

nisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector). Yunio is zich volop
aan het voorbereiden op de invoe-
ring van de Wet Kinderopvang per
l januari 2005. Door de fusie kan
De Klimboom hierin worden mee
genomen.

Naast kinderopvang heeft Yunio
16 peuterspeelzalen in Doetin-
chem en Bergh en verzorgt zij
kraamzorg en jeugdgezondheids-
zorg in geheel Oost-Gelderland. De
fusie met De Klimboom draagt bij
aan de ketenzorg voor kinderen
van 0-13 jaar, die Yunio in Oost-
Gelderland nastreeft.

Voor ouders betekent de fusie ga-
rantie van de continuïteit van de
kinderopvang in Vorden. Inmid-
dels is besloten na de zomer te
starten met de bouw van een
nieuw pand voor de kinderop-
vang, naast de huidige locatie aan
Het Wiemelink 40. In dit pand zal
ook het consultatiebureau van Yu-
nio jeugdgezondheidszorg een
plek krijgen. Ook kunnen nog an-
dere diensten worden onderge-
bracht en is nog ruimte voor exter-
nen beschikbaar. De nieuwe loca-
tie wordt modern ingericht, krijgt
frisse kleuren en zal-voldoen-aan
de eisen van deze tijd op het ge-
bied van veiligheid en gezondheid.

Zomertocht VRTC
'De Achtkastelenrijders'
Zondag 18 juli organiseert de
Vordense Rijwiel en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" een
zogenaamde Zomertocht.

Een tocht voor het gehele gezin
met een lengte van 40 kilometer.
Deelnemers kunnen die dag op

twee plaatsen tussen 10.00 en
14.00 uur starten.

In Vorden bij café restaurant "De
Herberg" en in Ruurlo bij café res-
taurant "De Luifel". Voor nadere
informatie kan men bellen 0575-
553586 ofwww.vrtcvorden.nl

Ankie Maandag
schutterskoning
Een tweetal vrouwen voerde tij-
dens het buurtfeest in Delden, af-
gelopen weekend duidelijk de "bo-
ventoon". De één Ankie Maandag
werd schutterskoningin, terwijl
Wilma Rossel de tweede plaats
voor zich opeiste. Hoewel de laat-
ste wel met het nodige dosis geluk,
want tijdens het vogelschieten
werd de linkervleugel er niet afge-
schoten en moest er worden ge-
loot. Het lot viel op Wilma Rossel!.
Aan het onderdeel vogelschieten
dat werd gehouden bij de familie
SchefFer aan de Nijenhuisweg na-
men 56 personen deel. De koning
van vorig jaar Henri Eggink, loste
het openingsschot. Tijdens de hul-
diging van de schutterskoningin
werd ook haar echtgenoot Winand
Hulshof betrokken. Na afloop van
de spelen kon er met medewer-
king van het duo "Op Pad" een
dansje worden gemaakt. De Del-
dense buurtvereniging organi-
seert op 5 september een speciale
middag voor de kinderen uit het
buurtschap.

De uitslagen van de diverse spelen:
Vogelschieten l en schuttersko-
ningin Ankie Maandag; 2 linker
vleugel (na loting) Wilma Rossel; 3
(r.vleugel) Gerrit Rossel; 4 Torn
Roordink (kop); 5 staart (na loting)
Harrie Flamma.

Schieten vaste baan: l Stefan Be
rends; 2 Gerard Scheffer; 3 Marcel
Vruggink.
Schieten vrije baan: l Frank Bloe-
mendaal; 2 Gerard Scheffer; 3 Bart
Tiessink.
Gavelgooien: l Erik Oldenhave; 2
Willem Oldenhave; 3 Jos Peters.
Sjoelen: l Henri Eggink; 2 Willem
Peters; 3 Nastja Kooien.
Darten: l Trees Enzerink; 2 Jos Pe-
ters; 3 Sebastiaan Hamer.
Ballerospel: l Dirk Lam; 2 Frank
SchefFer; 3 Willem Oldenhave.

Trekbiljart (kinderen): l Anniek de
Gelder; 2 Ilse de Gelder; 3 Maarten
Lam; 4 Daphne Vruggink. De stoe-
lendans (kinderen) werd gewon-
nen door Edwin de Groot.



JMV is een sinds 1938
bestaand familiebedrijf,
ISO 9001:2000 gecertifi-
ceerd en gevestigd aan de
Industrieweg te Vorden.
Het bedrijf produceert een
compleet en hoogwaardig
pakket installatiemateria-
len voor elektrotechnische
branche in de Benelux.
Daarnaast produceert JMV
in grotere en kleinere aan-
tallen 'specials', volledig
volgens specificatie van de
opdrachtgever.
Bestellingen worden vlot
en efficiënt afgehandeld
via de modernste commu-
nicatiemiddelen waaron-
der EDI.
Aan alle elektrotechnische
groothandels levert JMV
binnen 24 uur.

i ns ta l l a t i emate r iaa l

Vast en zeker!

Om de groei van werkzaamheden binnen de productie-afdeling op te kunnen vangen, vragen wij

op korte termijn een:

Productiemedewerker m/v
De functie omvat:

- Het zelfstandig bedienen van meerdere

stans-, slit-, en buigmachines

- Het uitvoeren van onderhoud

- Het afvoeren van gefabriceerde producten

- Ondersteunende activiteiten diverse afdelingen

De vereisten zijn:

- Technisch inzicht

- Zelfstandig kunnen werken

- Grote inzet en teamgeest

Geboden wordt:

- Prettige werksfeer in een flexibel bedrijf

- Naar prestatie, leeftijd, en ervaring een uitste-

kend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Sollicitatie:

- Wekt deze advertentie uw interesse?

- Stuur uw CV en begeleidend schrijven

t.a.v de heer D. Jansen

- Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via

e-mail: d.jansen@jmv.nl

- Wij zien uw reaktie uiterlijk vrijdag 16 juli met

belangstelling tegemoet

JMV installatiemateriaal Industrieweg 1, 7251 JT Vorden

Postbus 21, 7250 AA Vorden

T +31(0)57555 1564

F +31(0)57555 11 15

E info@jmv.nl

l www.jmv.nl

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

Anoek Pardijs en Erik Maalderink
*beste boerin en boer*
Zondagmiddag organiseerde
de afdeling Vorden/Warnsveld
van Jong Gelre op het terrein
van de familie Harmsen aan de
Baakseweg te Vorden een agra-
rische wedstrijdmiddag.

De deelnemers kregen in totaal
een zestal onderdelen voorgescho-
teld zoals bijvoorbeeld "boeren-
golf". Een bijzonder spel waarbij
de dames en heren een grote voet-
bal met een grote hamer in een gat
moesten slaan. Het onderdeel
klompschoppen, waarbij men zo-
ver mogelijk een klomp moest
wegschoppen bleek eveneens een
spectaculaire bezigheid. De deel-
nemers beleefden zelf veel plezier
aan de diverse wedstrijdonder-
delen.

Toen aan het eind van de dag het
klassement werd opgemaakt
kwam bij de dames Anouk Pardijs
als "de beste boerin" uit het strijd-
perk. Vooral bij het onderdeel spij-

kerbroekhangen maakte zij met
een tijd van l minuut en 36 secon-
den veel indruk. Vergeleken bij de
heren bleek zij over de langste
adem te beschikken want Torn
Roerdink kwam tot l minuut en
15 seconden. De "beste boer" Erik
Maalderink won slechts één onder-
deel (het klompschoppen) maar
scoorde wel op de andere onderde
len een hoog gemiddelde.

DE UITSLAGEN WAREN:
Spijkerbroekhangen: Dames l
Anouk Pardijs; heren l Torn Roer-
dink
Schijfschieten dames: l Anouk
Pardijs; heren l Torn Roerdink
Gavelgooien dames: l Anouk Par-
dijs; heren l Henri Rietman
Boerengolf dames: l Mariska Ties-
sink; heren l Rik Vaartjes.
Gewichtschatten koeien: dames l
Nicole ten Damme; heren l Jarno
Meulenbeek.
Klompschoppen: dames l Anouk
Pardijs; heren l Erik Maalderink.

Huisschilder

Uw woning altijd
strak in de lak

Met het HuttScftiMerPian» heeft u nooit
meer omkijken naar het buitenschHdenwk
aan uw woning. Want het HuisSchilderPlarr»
is een maatplan waarbij automatisch op
afgesproken momenten het noodzakelijk
onderhoud plaatsvindt. Dus ais u wilt
dat uw woning altijd fraai in de verf staat,
neemt u nu contact met ons op Wij infor-
meren u graag over de vele voordelen van
het HuisSeMkJerPtarr»:

• DeskiHKlce analyse staat van onderhoud,
• ScMMeronderhoudsplan op maat.
• Zekerheid van vakmanschap;
• Kleur en productadvies:
• Eenmalig of volgens contract;

HuisSchilderRan»;
gegarandeerd goed!

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandaf werk ing • Spuitwerk

1919

Bedrijvenweg 1 0 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - Website www.boerstoel.nl

Heren van Stokkink winnen
Vordense Idootschietmarathon
De Deldense buurtvereniging or-
ganiseerde zondag een kloot-
schietmarathon over een afstand
van 10 kilometer. Bij de heren ze-
gevierde de ploeg van Stokkink I,
terwijl het team van Delden I bij
de dames de overwinning behaal-
de. In totaal vertrokken 26 ploegen
(met elk vier deelnemers) vanaf de
familie Scheffer aan de Nijenhuis-
weg.
Er waren in totaal vier klassen te
weten heren, dames, gemengd en
een vrije klasse. Na afloop reikten

Dick Regelink en Gerrit Rossel de
prijzen uit.

De uitslagen waren als volgt:
Dames: l Delden I-171 worpen en
6 meter; 2 Stokkink 189 worpen en
15 meter; 3 Delden 11-212 worpen
en 27 meter. De dames kwamen in
het bezit van de wisselbeker die be-
schikbaar was gesteld door smede-
rij Oldenhave.
Heren: l Stokkink I-127 worpen en
95 meter; 2 Wildenborch I- 134
worpen en 60 meter; 3 Dunsborg

135 worpen en 44 meter; 4 Delden
H-137 worpen en 149 meter. Door
deze overwinning kwam Stokkink
definitief in het bezit van de wis-
selbeker.
Gemengde klasse: l Stokkink 148
worpen en 68 meter; 2 Linde 160
worpen en 35 meter; 3 Wilden-
borch 172 worpen en 42 meter.
Vrije klasse: l Yellow Turbo's uit
Gorssel 131 worpen en 15 meter; 2
Wierssebroekweg I-132 worpen en
103 meter; 3 Pladdet 140 worpen
en 97 meter.

IE5EN
SCHOE;NMODE

Beatrixplein 6, Wehl(0314)681378
Doip88lraat4,Vorden(0575)553006 Sportsokken



A. Amateurs R.T.V. rijden Sterk Hafa examens Concordia

Na de overwinning van Marco
Loman vorige week in Vorden,
stond ook dit weekend de RTV
als eerste op het ereschavot, dit
maal was de beurt aan Reynold
Harmsen uit Wanisveld, hij
won in het Gelderse Laren een
criterium.

De tweede man in deze wedstrijd
was ook een RTVer en wel Bart Be
semer uit Leuvenheim.
Sander Olijve de oud elite renner
maakte het ereschavot als derde
compleet.
De Larense renner Marco Loman
reed voor eigen publiek sterk, hij

behaalde een 4e plaats, dit kwartet
was half koers uit het peleton weg
gereden en werden niet meer door
de achtervolgers terug gezien.
Opvallend was de 5e plek voor Pe
ter Makkink uit Hengelo, hij reed
op het eind van de koers weg uit
een groepje achter volgers. Andre
Bargeman vorige week nog derde
in Vorden werd nu 18e.
De veteraan van de RW Jan Pieter-
se reed sterk in Tiel, hij reed bij de
lange afstandskampioenschappen
naar een 7e plaats. Vorige week
werd Jan Pieterse al 2e in Molen-
schot, achter de Brabander Theo
van Mook, deze was ook de win-

naar in Tiel.
Ook de junioren doen het goed,
vorige week reed Thijs van Ame
rongen in België en werd daar 2e
achter Robert Gesink uit Aalten,
zij reden 80 kilometer gezamelijk
voor het peleton uit en kwamen
met een voorsprong van dik een
minuut als l en 2 over de streep,
dit weekend rijdt Thijs een inter-
nationale wedstrijd in Oostenrijk.
Zijn buurjongen en ook junior van
de RTV Richard Sleumer reed in
Aalten hij kwam achter de kop-
groep als 12e over de meet een
goede uitslag in deze sterk bezette
junioren wedstrijd.

Veel belangstelling bij vijftigste Vorden Zingt'
Vorige week zondag 27 juni
stond er in de Dorpskerk een
feestelijke zangavond op het
programma, het was precies de
vijftigste keer dat het succesvol-
le zangevenement "Vorden
Zingt' werd gehouden.

De Evangelisatiecommissie van de
Hervormde en Gereformeerde
Kerk in Vorden die de organisatie
van 'Vorden Zingt' in handen
heeft wilde dit niet onopgemerkt
laten voorbij gaan. De commissie
had bepaalt niet te klagen over ge
brek aan belangstelling. Tot uit de
wijde omgeving onder andere uit
Varsseveld, Neede, Harfsen en
Deventer was men massaal naar
de Vordense Dorpskerk gekomen.
De opkomst overtrof elke verwach-
ting.

'Vorden Zingt' op verzoek dat elke
twee maanden gehouden wordt is
inmiddels uitgegroeid tot een re
gionale zang- en ontmoetings-
avond op maat. De inhoud wordt
bepaald door de bezoekers zelf en
dat is ongetwijfeld de kracht van
"Vorden Zingt'.

De vaste organist dhr. W. Kuipers
uit Apeldoorn was deze keer niet
alleen gekomen. Vanwege deze
speciale gelegenheid had hij een

trompettist meegebracht in de
persoon van Reik Heusinkveld en
alsof dat nog niet genoeg was,
kwam ook zanger Cees van Lent-
hen uit Ede mee zodat het geheel
nog meer een feestelijke tintje
kreeg. Zowel vooraf als tijdens de
zangdienst bracht Cees van Lent-
hen diverse liederen ten gehore.
Vooral het lied 'Lichtstad met uw
paarlen poorten' was adembene
mend.

Dominee M. Oostenbrink uit Zwol-
le hield een korte overdenking
over het thema: 'Mijn beker vloeit
over' n.a.v. Psalm 23, over het vol
worden van Gods liefde dat leven
is in overvloed, dat doorgegeven
wil worden aan anderen.

Na het zingen van weer een aantal
liederen werden de voorbedebrief-
jes opgehaald die door de aanwezi-
gen waren ingevuld.

Bij het verlaten van de kerk was er
voor de bezoekers nog een aange
name verrassing. De muzikale be
geleiding had namelijk nog een
toegift in petto, waarbij ze nog-
maals lieten horen, waartoe ze sa-
men is staat waren. Voor een ieder
was er aan de uitgang een toepas-
selijke boekenlegger ter gelegen-
heid van deze speciale 'Vorden

Zingt'. In de achterhoek van de
kerk was er een boekentafel inge
richt. Men kon gratis boeken lenen
over allerlei onderwerpen voor
jong en oud, evenals gedichten-
bundels en tijdschriften.

Na afloop gingen velen naar het
kerkelijk centrum 'de Voorde'
waar koffie, thee en frisdrank
werd geserveerd. De Evangelisatie
commisie had cake en koek gebak-
ken voorbij de koffie wat goed in
de smaak viel. Er werd nog lang
nagepraat bij dit gezellige samen-
zijn en de reactie van een bezoeker
vertolkte ongetwijfeld de gevoe
lens van een ieder, dat wie er niet
is geweest echt wat heeft gemist.

Van de mogelijkheid om een
cassettebandje te stellen werd ook
gebruik gemaakt. Deze kunnen
overigens nog steeds besteld wor-
den, telefoonnr. 55 28 09.

Inmiddels is de Evangelisatiecom-
missie al volop bezig met de voor-
bereiding van de traditionele
openluchtdienst op zondagmorgen
l augustus bij kasteel Vorden en
de volgende Vorden Zingt' op zon-
dagavond 29 augustus in de Dorps-
kerk. De commissie kan al met al
terugzien op een zeer geslaagde
avond.

In juni hebben een aantal leer-
lingen van CONCORDIA weer
Hafa examen gedaan. De vol-
gende leerlingen zijn geslaagd
voor het A examen: Ilse van
Dijk, Claudia Lauckhart, Aniic
Gudde, Esther Menkveld en Mi-
lou Wolsing. Zij spelen allen
dwarsfluit.

Ook zijn wij nog steeds opzoek
naar nieuwe leden die onze drum-
band of harmonie orkest willen
komen versterken. Met name bij

het zware koper kunnen wij nog
wel enige aanvulling gebruiken.
Ook onze drumband zou blij zijn
met een paar nieuwe leden. Mocht
je hiervoor intresse hebben kom
dan eens op onze wekelijkse repe
titie avond kijken. We beginnen
weer op donderdag 19 augustus.
Wij starten in aug/september weer
met blokfluit en trommel lessen.
Opgave bij: Karolien Huetink, tel.
553438, Engelien Heuvelink, tel.
552523, Drumband: Paul Bunkers,
tel. 553688.

olitie varia GROEP VORDEN

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van l juni
GEVONDEN:
telefoon, blauw Motorola / sleutel,
witte hanger / sleutel, paarse han-
ger / petje, groen / sleutel, Formi-
do-hanger / horloge, zwart leren
bandje, metaalkleurige wijzer-
plaat / sleutel, sleutelhanger met
een hondje.

VERLOREN:
portemonnee, zwart met tekst
Staatsloterij / bril, goudkleurig
met paars, klein montuur / bril,
metaalkleurig, prisma's, klein
montuur / bril, klein ovale glazen,

zilverkleurig / portemonnee, roze /
sleutel, 2 stuks, bruin etui.

De openingstijden van het poli-
tibureau in Vonden worden met
ingang van 5 juli 2004 gewij-
zigd.
Men kan dan binnenlopen tussen
10.00 en 12.00 uur. Tot genoemde
datum kan men inlopen tussen
9.00 en 13.00 uur. Vanaf l juni
2004 kan er via internet aangifte
gedaan worden op www.politie.nl
Wanneer u aan het bureau aangif-
te wilt doen, wordt er verzocht van
te voren te bellen voor een af-
spraak. Het algemene telefoon-
nummer is 0900-8844.

Lustrum tractor toertocht
een succes
In deze weken, waarbij miljoe-
nen Nederlanders aan het
beeldscherm waren gekluisterd
om de Europese voetbalkam-
pioenschappen te bekijken, zou
je bijna vergeten dat er ook nog
mensen zijn die er andere hob-
bies op na houden.

Neem het ronkende tokkelende
geluid van dieselmotoren zoals af-
gelopen zaterdag toen voor het
vijfde jaar in successie de tractor-
toertocht werd gehouden. De orga-
nisatie "Trekker Evenementen
Commissie De Graafschap"
spreekt in dit verband over oude
en antieke tractoren.

Zaterdagmorgen kwamen ze in
grote getale naar het vertrekpunt
bij de familie Wesselink aan de
Rietgerweg in Vorden. Zo'n 150
tractoren van groot tot klein, van
één cylinder tot 6 cylinders en van
diesel tot petroleum. Onder hen
zelfs een echtpaar uit de kop van
Noord Holland dat al vroeg in de
morgen op pad moest. Het rijden
op een tractor door het prachtige
Achterhoekse landschap, voor hen
de moeite waard om vroeg uit de
veren te gaan!

André Wesselink één van de orga-
nisatoren was blij met de op-
komst. "Gezien de weersomstan-
digheden hadden we wel wat af-
schrijvingen verwacht. Slechts een

paar lieten het afweten maar dat
had met ziekte te maken", zo
sprak hij. De tractoren vertrokken
in twee groepen via twee verschil-
lende routes richting Gorssel. De
ene groep met als voorman André
Wesselink, de andere groep onder
leiding van Bert Berenpas. In Gors-
sel werd bij de familie Schoneveld
aan de Dortherweg de lunch ge
bruikt, waarna opnieuw via twee
verschillende routes aan de terug-
reis naar Vorden werd begonnen.
De totale lengte van de tocht be-
droeg 40 kilometer.

Pech onderweg deed zich bijna
niet voor. André Wesselink: " Eén
deelnemer was in eerste instantie
zijn sleutel kwijt, zodat hij aan-
vankelijk niet kon starten. De sleu-
tel bleek "te goed" opgeborgen!
Andere kleine probleempjes met
de tractoren werden ter plekke op-
gelost. De deelnemers rijden voor
hun hobby met oude tractoren
rond en zijn allemaal bereid el-
kaar zonodig onderweg te hel-
pen". Overigens heeft de Trekker
Evenementen ook een dames- af-
deling, die net als hun mannen
verzot zijn op het maken van toer-
tochten. Op zaterdag 21 augustus
wordt er derhalve een tractor toer-
tocht voor dames georganiseerd.
Voor informatie en opgave kan
men (na 18.00 uur) terecht onder
telf. 0573- 442202 of email TECde
Graafschap@chello.nl

PC de Graafschap
Zondag 5 juli was er een dressuur-
wedsrrijd in Aalten daar behaalde
Anke Woerts met Sydney een 2e
en 3e prijs in de klasse B met 166
en 164 punten.

Lisette Bijenhof met Simply the
Best 2e prijs in de klasse B met 164
punten.

Elodie Stokman met Passé Partout
een Ie prijs in de klasse M2 met
171 punten.
Paulien Kouwenhoven met Navaro

een 2e prijs in de klasse M2 met
150 punten.

Neede 3 juli springwedstrijd in het
progressief springen behaalde Ma-
rieke Rouwenhorst met Hyazinthe
een 3e prijs.

Open Fuchsiatuin
Op 9,10 en 11 juli is de fuchsiatuin
bij de familie Elsman van de Baron
van der Heydenlaan 24 in Wich-
mond weer geopend. Er staan nu
± 800 soorten fuchsia's in bloei.



Thuis in Harmonieus Wonen

Aan prachtige eikenlaan, net buiten het centrum gelegen, karakteristieke 30er jaren
VILLA "BEL MIDI" met zonnige en royale tuin rondom. Inhoud circa 1.000 m',
kavelgrootte l .300 nr. Indeling: entree, representatieve hal met marmeren vloer en
originele trappartij, toilet, lichte stijlvolle woonkamer (45 mO met fraaie parket-
vloer met band, bies en staande sluitfries, inbouwhaard, vaste kasten en tuindeur
naar terras op het zuiden, studeerkamer met tuindeur, woonkeuken met o.a. origi-
nele servieskast, bijkeuken, provisiekelder, binnendoorgang naar garage. Verdie-
ping: bordestrap met vide en glas-in-lood ramen, vier ruime slaapkamers, veel
kastruimte, badkamer met ligbad, dubbele vaste wastafel, douche en toilet, vaste
trap naar 2e verdieping. 2e Verdieping: mogelijkheid voor meer kamers.

CV-gas (HR). Muurisolatie en thermopane beglazing. Aanvaarding in overleg.

€ 546.000,-- fe.fe.

In het buitengebied van Ruurlo gelegen, degelijk verbouwde WOONBOERDERIJ
met diverse bijgebouwen, kikkerpoel, boomgaard, weilandje en schitterend uit-
zicht over landerijen. Indeling: entree, hal, toilet, lichte riante woonkamer (48 m2),
woonkeuken (1997) voorzien van inbouwapparatuur zoals: keramische kookplaat,
heteluchtoven, koelkast, afztiigkap en l/ spoelbak, royale bijkeuken met aanslui-
ting voor was- en droogapparatuur en achteruitgang, badkamer met douche, vaste
wastafel en 2e toilet, opkamer, kelder. Verdieping: overloop, vier slaapkamers waar-
van twee met vaste kasten, vernieuwde luxe badkamer (2001) met whirlpool, dou-
checabine, vaste wastafel, toilet en vloerverwarming.
Begane grond is voorzien van natuurstenen plavuizen met grotendeels vloerverwar-
ming. Vanaf 1996 is de boerderij volledig gerenoveerd en daarbij uitstekend geïso-
leerd. Inhoud: circa 650 m'. Grondoppervlakte: 8.100 mj. Aanvaarding in overleg.

€ 518.000,-- k.k.

luiiengcbied in fraai landschappelijk gebied gelegen VRIJ-
STAAND WOONHUIS (1965) met grote stenen schuur (18x10, voor meerdere
doeleinden geschikt) en groot perceel weiland, totaal oppervlakte circa 13.000 m2.
Indeling: entree, hal, provisiekelder, ruime lichte woonkeuken, woonkamer met
openslaande tuindeuren en decoratieve open haard, bijkeuken met plavuizen vloer,
garderobe, wasruimte met douche en toilet, berging. Verdieping: overloop met
vaste kast, drie slaapkamers waarvan twee niet vaste kasten, één met vaste wasta-
fel, moderne badkamer met douche, 2e toilet en vaste wastafel.

CV-gas. Gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing. Aanvaarding in overleg.

€ 448.000,-- fe.fe.

BORCULO - Goudenregenstaat .35
Op rustige en kmdvnendelijke locatie gelegen HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS
met verschillende terrassen en borders. Indeling: entree, hal met garderobe, toilet met
wand-closet, L-vorrrrige woonkamer met schuifpui naar terras, open keuken met eet-
hoek en voorzien van koelkast, keramische kookplaat, combi-magnetron, vaalwasser,
afzuigkap en granieten blad. Verdieping: overloop met schuifwand, slaapkamer met
vaste wastafel, riante hoofdslaapkamer (2 naar 1) met vaste kast, vernieuwde luxe
badkamer met hoekbad, douchecabine, 2e toilet, handdoekenradiator en vloerver-
warming, vaste trap naar 2e verdieping. 2e Verdieping: royale zolder met wasmachi-
ne-aansluiting, werk-/ studeerkamer en mogelijkheid voor extra slaapkamer. Dak- en
muurisolatie, de gehele begane grond is voorzien van isolerende beglazing. CV-gas
(HR-combi: 2003). Inhoud: 450 m1 (exclusief garage). Grondoppervlakte: 374 m2.
Aanvaarding in overleg.

€ 249.000,- k.k.

In rustige, kleinschalig en bosrijke villawijk, nabij de Kalenbi; < Berg
gelegen, VRIJSTAANDE SEMl-BUNGALOW (architect Sprenger) mei inpandige
garage, groot overdekt zonneterras en besloten tuin Ind.: entree, royale hal met
trapopgang, toilet, badkamer met douche en vaste wastafel annex studeer-/slaap-
kamer met dubbele tuindeuren, name, lichte salon (circa 40 nr) met schuifpui naai
overdekt terras, parketvloer en open haard, eetkeukcn (circa 16 nr) 'met toegang
naar provisie-/wijnkelder, bijkeuken met aansluitingen wasapparatuur. Verdieping:
trap met bordes, hobbykamer met zolderberging, royale overloop, slaapkamer met
vaste wastafel, slaapkamer met vaste kasten en toegang naar balkon, 3e slaapl
tweede toilet, badkamer met ligbad en vaste v bergzolder il
dwarskap). CV gas HR Nefit . Grondwaterpomp. Dakisolatie en grotendeels dubbe-
le beglazing. Grondoppervlakte: 1040 nr. Inhoud: 700 m'. Aanvaarding in overleg.

€ 498.000,- k.h.

Op prachtige plek met vri] ui tzicht over park < < gelegen, uitstekend
louden HOEKWONING met carport en zonnige besloten tuin mi •

ingang Indeling: entree, hal, toilet, garderobe, lichte Z-vormige woonkamer met
laminaatvloer en inbouwhaard, luxe uitgebouwde keuken met ingebouwde vaat-
wasser, oven en kookplaat, bijkeuken. Verdieping: ovi upka-
mers, luxe badkamer met douche, vaste wastafel en 2c toilet, vaste trap n
verdieping. 2e Verdieping: 4e slaapkamer en zolderberging. CV-gas (HR). Gedeel-
telijk voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie en thermopane beglazing.

Besloten, zonnige onderhoudsvriendelijke tuin met
Grondoppervlakte: 208 m!. Aanvaarding in

borders en berging.

€ 216.000,- fe.fe.

Kom vrijblijvend naar één van onze kantoren voor informatie omtrent het aan- of verkopen van u\v eigen huis.
Meer aanbod? Surf naar wwv.thoma.nl voor het actuele aanbod.

Op zeer rustige, bosrijke locatie gelegen RECREATIEBOERDERIJ "ERVE 5ICKE-
LARS CAMP" (1998) met prachtige, besloten tuin rondom met fraai aangelegde
borders en terrassen op het zuiden. De boerderij ligt dichtbij de prachtige Golf &
Countryclub 't Zellc Indeling: entree, hal, toilet, badkamer met douche en vaste
wastafel, slaapkamer, woonkamer met houtkachel en deuren naar terras, luxe open
keuken met inbouwapparatuur, inpandige berging met wasmogelijkheden. Verdie-
ping: overloop, twee ruime slaapkamers met berging.

De begane grond is voorzien van vloerverwarming. De woning is volledig gemeu-
bileerd. CV-gas. Volledig geïsoleerd. Grondoppervlakte: 869 nv. Aanvaarding in
overleg.

€ 209.000,- k.k.

In de directe nabijheid van prachtig natuurgebied gelegen goed onderhouden
RUIME MIDDENWONING met berging, hobbyruimte en besloten zonnige tuin.
Indeling: entree, hal, vernieuwd toilet, kelderkast, lichte woonkamer met parket-
vloer en rookkanaal, eetkeuken. Verdieping: overloop met vaste kast, drie ruime
slaapkamers (waarvan twee met vaste kasten), moderne badkamer met d>
2e Verdieping: via vaste trap bereikbare zolderberging.

CV-gas, Dak- en muurisolatie, een gedeelte van de ramen is voorzien van isoleren-
de beglazing. Buitenonderhoud wordt 2011 door Spectrum wonen, planmatig
verzorgd en is inbegrepen in de koopsom. Grondoppervlakte: 210 m'. Aanvaarding

leg.

€ 169.000,-- fe.fe.

Aan de rand van de bebouwde kom, in kindvru r
onderhouden MIDDENWONING met schuur en beschutte min op het .
Indeling: entree, vestibule, hal met plavuizcn vloer, moderne woonkeuken met pla-
vuizen vloer, ingebouwde oven en gaskr .imer met Bruynzeei
houten parketvloer, bijkeuken en berging, beide voorzien van een plavuizen
Verdieping: overloop, toilet, vier slaapkamers v, n vaste
wastafel, moderne badkamer met douche, vaste wastafel en handdoekenradiator,
vaste trap naar 2e verdieping. 2e Verdieping: vijfde slaapkamer en zoldcrberging.

CV-gas. Warmwatervoorziening in de keuken middels een badgeiser. Dak-, en muur-
isolatie en gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing. Grondoppervlakte: 177 nv'.

€ 168.000,- fe.fe.
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"Afscheid met gemengde gevoelens"

Party Restaurant De
sluit de deuren

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Johan en Marijke Hilderink in de tuin waar later nieuwbouw komt.

'De Kei j en borg se Smid' zoals
het vroeger in de volksmond
heette, sluit zondag 18 juli de-
finitief de deuren. Daarmee
schrijft het horecabedrijf ge-
schiedenis. "Een afscheid met
gemengde gevoelens", vinden
Johan en Marijke Hilderink.
Het bedrijf heeft een levensloop
van meer dan honderdvijftig
jaar.

Johan stapte 41 jaar geleden inde
voetsporen van zijn ouders en
oom. Voor velen bekend als Ber-
nard, Marie en Reint van de Smid.
Deze naam is te danken aan vader
Hilderink die naast zijn werk ook
het vak smid uitoefende. Het be-
drijf bestond toen uit een dorps-
café pension annex kruidenier
met broodverkoop, tabaksver-
koop, landbouw en brandstoffen-
handel.

Tijden veranderen en deze activi-
teiten verdwenen in de loop der ja-

ren. Specialisatie was de toekomst.
Er werd gekozen om alleen met de
horeca verder te gaan. Waren de
jaren zeventig nog puur dorpsge
richt, in de tachtiger jaren kreeg
het Keijenborgse bedrijf steeds
meer een regionale functie met als
hoofdbron: partijen, recepties en
themafeesten. Hier ligt voor veel
gasten de herinnering. Maar het
moment naderde dat ook de huidi-
ge generatieondernemer een keu-
ze moest maken. Er is geen opvol-
ging in eigen gelederen. Zoeken
naar andere gegadigden liep op
niets uit. "Helaas is niemand be-
reid gevonden deze formule, wel-
ke door velen gewaardeerd werd,
voort te zetten. We hebben toen
definitief gekozen voor sluiting",
zeggen Johan en Marijke.

Het ligt in de bedoeling het oude
hoofdgebouw te sparen. Daarmee
wordt zoveel mogelijk het dorps-
gezicht in stand gehouden. Hier
zal te zijner tijd een dubbele wo-

ning uit ven-eizen. "Met de reste-
rende grond worden plannen op-
gezet voor woningbouw. In een la-
ter stadium komt daar meer dui-
delijkheid over".
Met het verdwijnen van het Party
Restaurant zou nog een specifiek
Keijenborgs product verdwijnen,
namelijk het St. Janskruut. Dit is
een drankje dat sinds 1988 is geïnt-
roduceerd tijdens het keizerschie
ten van schuttersgilde St. Jan. "We
hebben ons zelf de vraag gesteld
wat er in de toekomst met het
drankje gaat gebeuren. Het riep
zoveel reacties op dat inmiddels
enkele bedrijven in de nieuw te
vormen gemeente Bronckhorst be-
reid gevonden zijn het St. Janskr-
uut op te nemen in hun assorti-
ment".

Woensdag 14 juli is er vanaf 19.30
uur gelegenheid om het onderne-
mersechtpaar de hand te drukken
in Party Restaurant De Smid in Ke
ijenborg.

REACTIE OP DE ONZIN DIE
WILLEM OLDENHAVE UIT-
KRAAMT

Het pagina grote artikel over de
nieuwbouw van smederij Olden-
have schoot mij als buurman nog-
al in het verkeerde keelgat.
Omdat de familie Oldenhave het
kennelijk nodig vind om klachten
van zijn buren via de media te ba-
gatelliseren , zie ik mij genood-
zaakt om een passende reactie te
geven.

Feit is dat de Fa. Oldenhave al vele
jaren NIET aan de eisen van de Mi-
lieuwetgeving kon voldoen op de
huidige locatie aan de Spiekerweg.
De ENIGE reden dat de lokale over-
heid nooit heeft ingegrepen is dat
ik als naaste buurman (op 8,5 mtr.
afstand) nooit bij de overheid ge
klaagd heb.
Ook niet toen er enige jaren gele-
den sprake van was dat er een stil-
te-centrum dicht bij hem zou ko-
men.

Echter met de komst van de nieu-
we generatie Oldenhave's kwam
er ook een nieuwe radio.
Ik ben zelf ook ondernemer en ik
heb Willem een paar keer laten
weten dat ik op mijn kantoortje
geen telefoongesprek meer voeren
kon vanwege de herrie van de ra-
dio.

Het werk in een smederij brengt
door de aard van de werkzaamhe-
den heel veel geluid met zich mee,
daarom hebben alle medewerkers
op maat gemaakte oordoppen.
Als je in die herrie en met oordop-
pen in toch nog de radio meent te
moeten horen kun je op de vingers
natellen dat het dan wel erg hard
moet staan.
Omdat verdere klachten later al-

leen maar scheld kanonnades op-
leverden heb ik een bureau op-
dracht gegeven om geluidsmetin-
gen te verrichten.
Uit deze metingen blijkt dat de
norm van 55 decibel ( gemeten te-
gen mijn gevel op l ,50 mtr hoogte)
dagelijks vele malen en heel ver
wordt overschreden en is er dus
dagelijks sprake van een milieu de
liet.
En tegenwoordig wordt een mi-
lieu delict berecht als zijnde een
economisch delict. En die boetes
dat liegt er niet om (zie www.vrom
onder boetes).

Ik zit dus met een dilemma : als ik
wel een klacht indien help ik waar-
schijnlijk een gezond bedrijf om
zeep waar toch een aantal gezin-
nen van leven, en waar ze een puik
stukje werk maken.
Dat wil ik niet op mijn geweten
hebben.
En als ik het niet doe dan ben ik
nog de kwaaie pier.
Eigenlijk zouden ze al hun gouden
handjes moeten dichtknijpen met
zo'n buurman.
De Christelijke werktijden waar
Willem het over heeft beginnen
meestal 's morgens rond 6.00 uur
als de buitendienst ploeg met veel
lawaai vertrekt.
De firma Oldenhave doet hele
maal niets om de overlast te beper-
ken en ze zijn niet tot een redelijk
gesprek te bewegen.

Ik zou de fa Oldenhave graag no-
mineren voor de titel grootste
Ezels van Vorden.
En in dat licht bezien denk ik dat
ze het ook op Europees niveau nog
een heel eind zullen brengen.

Bart Berentsen
Deldensebroekweg 16
7251RD Vorden

Sfeervolle seizoensafsluiting
Inspiration Vorden
Afgelopen week sloot het koor
Inspiration uit Vorden het sei-
zoen af met een miniconcert
voor de bewoners van service-
flat de IJssel in Zutphen. In de
gezellig ingerichte recreatie-
ruimte werden liederen gezon-
gen door het koor afgewisseld
met samenzang van bekende
liederen uit de jeugd van de be-
woners, die daarbij enthousiast
meezongen.

Dirigent Piet Piersma wist zowel
het koor als de bewoners en aan-
wezige gasten te inspireren om
voluit mee te zingen en te bewe
gen.

Na afloop van het concert zetten
de koorkleden met hun eventuele
partners de avond voort met een
alternatieve zeskamp (vierkamp)
en barbecue.
Al met al een zeer geslaagde afslui-
ting van een goed seizoen en een

prima start voor het jubileumjaar.
In 2005 viert het koor namelijk
haar dertigjarig lustrum en dat
wordt gevierd!

Op 8 september starten we het sei-
zoen met een open repetitie.

Heb je ook zin om lekker ontspan-
nen te zingen, regelmatig met het
koor op te treden en mee te wer-
ken aan de jubileumactiviteiten?

Dan ben je van harte welkom om
te kijken, te luisteren, mee te zin-
gen en de sfeer te proeven.

We repeteren op woensdagavond
in school het Hoge te Vorden.

Voor meer informatie kan je contact
opnemen met het secretariaat:
Henny Smallegoor, tel 55 26 57,
email braamzicht@cs.com of de
dirigent: Piet Piersma tel. 55 33 52,
email p.piersma@planet.nl.

Archeologische zomerkampen

Café pension De Smid anno 1932. Met de nieuwbouw wordt het dorpsgezich t zoveel mogelijk in stand gehouden.

De Nederlandse Jeugdbond
voor Geschiedenis (NJBG) heeft
ook dit jaar weer inspirerende
archeologische instructiekam-
pen voor iedereen onder de 26
jaar! Er zijn nog enkele plaat-
sen op onze 16+ kampen.

Zo helpen we van zondag 18 tot en
met zaterdag 31 juli 2004 de stads-
archeoloog van Zutphen met een
stadskern opgraving. Hier zullen
we de gaten in de geschiedenis van

deze Hanzestad invullen. We over-
nachten in een scoutinggebouw in
de buurt en 's avonds is er gele
genheid om aan de Zutphense zo-
merfeesten deel te nemen. Leef-
tijd: 16 tot en met 26 jaar.

Informatie: Erica Rompelman, tel.
(035) 525 67 75 of Anton Monshou-
wer, tel. (06) 553 049 82.

Of kijk alvast voor meer informa-
tie op: www.njbg.nl.
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Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

Openingstijden
kantoor
Van 5 juli tot en met 20 augustus
is het kantoor van de SWOV van
maandag t/m vrijdag open van
9.00uur tot 10.30 uur. Telefonisch
zijn wij 24 uur bereikbaar Als u
een boodschap inspreekt op het
antwoordapparaat, wordt u de vol-
gende dag teruggebeld.

Computercursus
Al zitten we nu nog midden in de
zomer, toch willen we nu al laten
weten dat er op 14 september
a.s.weer computercursussen van
start gaan.De mogelijkheden zijn:
kennismaken met de computer en
het vervolg daarop:de cursus Word
en Windows. In totaal zijn er 20
deelnemers nodig, twee groepen
van elk 10 om een docent naar Vor-
den te laten komen. Heeft u be-
langstelling, meld u zich dan nu
reeds aan, per telefoon, 553405( u
kunt inspreken op het antwoord-
apparaat), per fax 555282 of per
email swovorden@hetnet.nl

Op vakantie en uw
huis veilig
achterlaten
Als u van huis gaat ,ook al is het
maar voor een paar dagen is het
belangrijk dat u uw huis zo veilig
mogelijk achterlaat. Natuurlijk
doet u alle deuren op slot, maar
denkt u ook aan de kleine raam-
pjes van toilet, zolder of kelder.
Laat ladders en gereedschap niet
onder handbereik staan of liggen.
Zorg ervoor dat uw huis er tijdens
uw afwezigheid "bewoond"uitziet.
Dus geen gesloten gordijnen, het
valt heel erg op als de gordijnen
gedurende langere tijd dicht zijn
Ook de planten kunt u beter ge-
woon voor het raam laten staan.
Vraag buren of kennissen of zij de
planten water willen geven, de
brievenbus willen legen en de post
willen neerleggen op een plaats
die van buitenaf niet zichtbaar is.
Het voordeel daarvan is dat er re-
gelmatig iemand binnenkomt.
Nog mooier is als u kunt afspreken
dat ook's morgens de gordijnen
open gedaan worden en 's avonds
weer dicht. Met de buren afspre-

ken dat u op eikaars huis let tij-
dens afwezigheid is de beste me-
thode om met een gerust hart op
vakantie te gaan.

Veilig pinnen
In principe is betalen met de pin-
pas een veilige methode.U hoeft
nooit veel geld op zak te hebben
en u kunt er bijna overal mee te-
recht. Belangrijk is dat u de pinco-
de onthoudt en die niet opschrijft,
zeker niet op een briefje dat u in
uw portemonnee stopt, want als u
dan de pas kwijtraakt is het risico
erg groot dat er geld van uw reke-
ning wordt gehaald. Bent u de pas
kwijt, dan moet deze direct ge
blokkeerd worden .Het is goed dat
u het telefoonnummer dat u daar-
voor van uw bank het gekregen bij
u heeft, maar niet in dezelfde por-
temonnee als waar u uw pas be-
waart, bij diefstal of verlies bent u
dan alles kwijt.
In het buitenland kunt u niet al-
tijd met uw pinpas betalen, maar
u kunt wel bij de meeste banken
geld opnemen. Als u regelmatig
naar het buitenland gaat, is het ge-
makkelij k om naast uw pinpas

ook een creditcard te hebben.
Als u geld opneemt uit de auto-
maat, let dan op of het veilig is of
doe het tijdens uren dat de bank
geopend is.

Geldzaken regelen
In Nederland zijn er op dit mo-
ment ongeveer een kwart miljoen
mensen die dement zijn.Naast alle
andere zorgen en problemen bete
kent dit dat deze mensen niet
meer in staat zijn hun eigen geld-
zaken te regelen.Het is erg belang-
rijk om al in een vroeg sta-
dium.d.w.z als de betrokken zelf
nog in staat is om beslissingen te
nemen en een handtekening te
zetten, deze zaken te regelen.Bij
een echtpaar zal meestal de part-
ner deze zaken op zich nemen,
maar wanneer er geen partner
is,moet er een andere manier ge
vonden worden. Zijn er kinderen
en wil één van hen de verantwoor-
delijkheid voor de geldzaken op
zich nemen, betrek daar dan ook
de andere kinderen bij. Het blijkt
nogal eens dat de keus van vader
of moeder voor één van de kinde

ren bij de anderen niet in goede
aarde valt.
In de praktijk blijkt een volmacht
aan twee kinderen die samen over-
leggen en de zaken regelen een
goede oplossing is. Een volmacht
kan opgesteld worden in de vorm
van een notariële akte. Ook kun-
nen er formulieren aangevraagd
worden bij de Alzheimerstich-
ting.Deze formulieren zijn volle
dig rechtsgeldig. Een volmacht
moet opgesteld worden op een
moment dat degene die de vol-
macht verleent nog wilsbekwaam
is.
Zwaardere middelen zijn bewind-
voering of curatele. Bewindvoe
ring moet worden aangevraagd bij
de kantonrechter en de bewind-
voerder moet regelmatig verslag
uitbrengen aan de rechter en be
paalde beslissingen, zoals de ver-
koop van een huis aan hem/haar
voorleggen, zeker als de betrokke
ne daarin zelf geen stem meer kan
hebben.
Omdat ruzies ook in de beste fami-
lies voorkomen, juist als het om
dit soort zaken gaat, wordt steeds
vaker gekozen voor een professio-
nele externe bewindvoerder.Dat
kot geld, maar geeft wel rust.

Het zwaarste middel is dat iemand
onder curatele geplaatst wordtin
dat geval wordt het vermogen
goed beschermd, maar heeft de be
treffende persoon zelf heel weinig
te vertellen.Voor ouderen wordt
deze vorm niet heel vaak gekozen
en kan een volmacht die op tijd is
opgesteld veel problemen voorko-
men.

Binnenlopen zonder afspraak van 10.00 tot 12.00 uur

Politie biedt internetaangifte
en aangifte op afspraak

Wilt u aangifte doen?Bel dan 0900-8844 en maak een afspraak.

De politieregio Noord- en Oost-
Gelderland hecht veel waarde
aan een goede, snelle en effi-
ciënte service. Daarom begint
de politie op 5 juli met interne-
taangifte, aangifte op afspraak
en vrije inlooptijden van maan-
dag tot en met vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur. Een hele verande-
ring, zowel voor politiemensen
als voor de burger. Korpschef
Co H oogen doorn licht de veran-
deringen toe.

WAT GAAT ER PRECIES
VERANDEREN?
Korpschef Co Hoogendoorn: "We
willen de inwoners van onze regio
zo goed en snel mogelijk helpen.

Dit betekent dat we dag en nacht
bereikbaar zijn, zowel voor spoed
als voor allerlei vragen en meldin-
gen. Dat blijft natuurlijk zo! Wat
we gaan veranderen, is de manier
van aangifte doen. Op veel bureaus
kon u de hele dag binnenlopen om
aangifte te doen. Maar als er net ie
mand voor u was, moest u soms
lang wachten. Kwam er niemand
om aangifte te doen, dan zaten on-
ze politiemensen voor niets op het
bureau, terwijl we ze beter op
straat hadden kunnen gebruiken.
Dit willen we veranderen."

HOE WILT U DAT DAN
VERANDEREN?
"Op twee manieren: met interne

taangifte en aangifte op afspraak.
Dit laatste betekent dat u eerst
belt met 0900-8844 om een af-
spraak te maken. Vervolgens komt
u op de afgesproken tijd naar het
bureau om aangifte te doen. U
hoeft dan niet te wachten en er is
altijd genoeg tijd voor uw zaak."

HOE WERKT
INTERNETAANGIFTE?
"U kunt aangifte doen vanaf uw ei-
gen computer. U kijkt op www.po-
litie.nl en klikt op Internetaangif-
te. Aangifte doen via internet kan
voor diefstal van uw fiets, brom-
fiets of snorfiets, inbraak in uw au-
to, vernieling en winkeldiefstal.
Doe alleen aangifte via internet als

u geen aanwijzingen heeft wie de
dader is. Belt u in andere gevallen
altijd de politie (0900-8844). Inter-
netaangifte is een extra service. U
mag natuurlijk altijd een afspraak
maken om persoonlijk aangifte te
komen doen."

WAT GEBEURT ER MET DE
OPENINGSTIJDEN VAN
POLITIEBUREAUS?
"U kunt vrij binnenlopen op alle
politiebureaus in onze regio van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. De vrije inloop-
tijden zijn in principe niet bedoeld
om aangifte te doen, want dan
wordt de wachtrij wel erg lang.

U kunt dan wel terecht om per-
soonlijk een afspraak te maken of
een vraag te stellen. Buiten de in-
looptijden is het bureau niet geslo-
ten, maar u kunt er dan alleen te
recht met een afspraak.

Belt u dus eerst met 0900-8844 en
maak een afspraak."

WAAROM GAAT DE SERVICE
VANUIT DE POLITIE
VERANDEREN?
"De nieuwe manier van werken
heeft twee voordelen. De inwoners
van de regio kunnen makkelijker
en sneller aangifte doen, vaak zelfs
vanuit hun eigen huis. Tegelijker- f
tijd hoeven politiemensen minder
tijd in het politiebureau te zitten,
om te wachten tot iemand aangif-
te komt doen. Dat betekent meer
blauw op straat en dat is voor ons
en voor u erg belangrijk."

BLIJVEN DE SPREEKUUR-
LOCATIES BESTAAN?
"Jazeker. We hebben in veel plaat-
sen en wijken een spreekuurloca-
tie. Dit zijn geen gewone politiebu-
reaus, maar locaties waar de wijk-
agent gebruik van maakt bij zijn ~
contacten in de wijk. Als u wilt
spreken met uw wijkagent, dan
kunt u telefonisch een afspraak
met hem of haar maken, eventu-
eel op de spreekuurlocatie. Dat
kan via nummer 0900-8844."

Bereikbaarheid van politie
Noord- en Oost-Gelderland
U WILT AANGIFTE DOEN?
1) Kijk op www.politie.nl voor aangifte via internet. Dit is mogelijk

voor:
* Diefstal fiets, bromfiets of snorfiets
* Inbraak in auto
* Vernieling
* Winkeldiefstal
Doe alleen aangifte via internet als u geen aanwijzingen heeft
wie de dader is. Belt u in andere gevallen altijd de politie (0900-
8844).

2) Bel 0900-8844 en maak een afspraak.
3) U kunt van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

binnenlopen op het politiebureau om een afspraak te maken.
Buiten deze tijden is het bureau alleen geopend voor mensen
met een afspraak.

U HEEFT EEN VRAAG?
1) Kijk op www.politie.nl en vind een schat aan informatie.
2) Bel 0900-8844. De medewerkers van ons Politie Service Centrum

kunnen uw vraag snel en vakkundig beantwoorden.
3) Loop binnen op het politiebureau op werkdagen tussen 10.00 en

12.00 uur.

U HEEFT EEN MELDING?
1) Bel bij spoed altijd 112.

Bij minder spoedeisende zaken of met tips belt u 0900^8844.
Natuurlijk kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur ook
terecht op onze bureaus.



Teleurstelling Hans Smees
tijdens TT races 2004

Diploma-uitreiking van
Ulenhofcollege locatie t Beeckland

Hans Smees 250-cc Foto: Henk Teerink

Hans Smees, lid van de Hengelo-
se Hamove en uitkomend in de
25Occ klasse, mocht helaas niet
meedoen met de TT doordat hij
zich niet kon kwalificeren voor
de wedstrijd die verreden werd
tijdens de laatste zaterdag van
juni.

Een kapotte krukas zorgde voor
een voortijdig einde aan het optre-
den van Hans tijdens de Du ten TT.
Hans was wel de beste Nederlan-
der in deze klasse. Tijdens de enige
droge training op vrijdag middag
kwam hij 3/10 van een seconde te-
kort om zich binnen de 107% li-
miet te kwalificeren. Het was de
Argentijn Sebastien Porto die in de
allerlaatste ronde een super snelle
ronde zette en daarmee Hans bui-
tenspel zette. Overigens won hij
ook de wedstrijd in de 250-cc. Hans
had twee motoren tot zijn beschik-
king. De ene was afgesteld voor de
droge training, ging dus al vroeg
kapot in de training en met de an-
dere machine kon Hans geen pot-
ten breken.
Hevig balend en teleurgesteld ver-
liet Hans Assen maar hoopt er vol-
gend jaar toch weer bij te zijn. Het
meedoen aan de trainingen waren
voor hem ondanks dat hij zich niet
kon plaatsen grandioos en erg leer-
zaam.

Met firee-wheel sportief de zomer door

Onder dit motto heeft het Vor-
dense Sportorganisatiebureau
free-wheel een splinternieuw
zomerprogramma samenge-
steld dat voor zowel de toe-
risten als de bewoners van de
Achterhoek veel te bieden heeft
in de vakantiemaanden. Het is
de eerste keer dat een dergelijk
uitgebreid programma wordt
aangeboden met zowel recrea-
tieve, sportieve en avontuur-
lijke componenten. Het pro-
gramma is tot stand gekomen
door nauwe samenwerking met
verschillende ondernemers uit
Vorden en directe omgeving.

KANOVAREN OP DE BERKEL
Gedurende 4 dagen per week
wordt er kano gevaren op de Ber-
kel. Vanaf een vaste standplaats
langs de Berkel vindt de verhuur
plaats. Vanaf deze locatie kan men
ook de omgeving met snelle toer-
step of mountainbike verkennen.

STEPTOCHT MET KAART
EN KOMPAS
Deze activiteit is uitstekend ge-
schikt voor kinderen en volwasse-
nen. Elke woensdagmiddag vindt
deze activiteit plaats met als ver-
trekpunt het pand van free-wheel
op het Industrieterrein in Vorden.

HORROR-SPOOKTOCHT
OP ZATERDAGAVOND
Bij voldoende belangstelling is er
elke zaterdagavond een horror-
spooktocht. Vertrekpunt Zwem-
bad in den Dennen (Vorden) of bij
free-wheel. Reservering noodzake-
lijk. De tocht gaat door bij mini-
maal 20 personen.

HAPPEN EN STEPPEN
Een steptocht door de fraaie omge-
ving van Vorden met koffie en
lunch bij onder andere Olde Let-
tink en Bistro de Rotonde. Deze ac-
tiviteit is op dinsdag t/m zaterdag.

VERHUUR OP ZONDAG
In de maanden juli en augustus
kunnen er op zondag steps, moun-
tainbikes en skates worden ge-
huurd.

Deze kunnen dezelfde dag dan
ook weer worden teruggebracht.
Met deze extra service speelt free-
wheel in op de toenemende vraag
voor verhuur in het weekend.

RESERVERINGEN
Bij de VW in Vorden en omgeving,
campings en horecagelegenheden
is een speciale flyer van het zomer-
programma verspreid. Voor reser-
vering kunt u het beste contact op-
nemen met free-wheel. (0575-
554228 of info@free-wheel.com).
Ook bij een aantal campings kan
via de receptie worden geboekt.

Voor meer informatie zie
www.free-wheel.com Nieuws.

Afgelopen donderdagavond
heeft de jaarlijkse diploma-uit-
reiking plaats gevonden van ' t
Beeckland. Dit jaar bleek dat er
van de 92 examenkandidaten er
91 geslaagd waren. Een resul-
taat om trots op te zijn.

De uitreiking werd opgeluisterd
door persoonlijke woorden voor el-
ke geslaagde en foto - en video-
beelden van activiteiten uit vorige
leerjaren van deze leerlingen.
Naast het welverdiende diploma
kregen de geslaagden een fotojaar-
boek. Dit door en voor de leerlin-
gen samengesteld boek is al jaren
een zeer geslaagd afscheidscadeau
voor de leerlingen. De ouderraad
had ook een cadeau in de vorm
van een mooi verpakte pen met
logo van school.

Na de speech van dhr. Stans - loca-
tiedirecteur - werden de diplo-
ma^ s onder leiding van dhr .Welle
weerd uitgereikt en ondertekend
met behulp van de klassenmento-
ren die ook een persoonlijk woord
voor alle leerlingen hadden.

Na afloop van het officiële gedeel-
te bleef het nog lang gezellig in
het dorpscentrum met veel af-
scheidswoorden en beloften van
weerzien. Een mooie afscheids-
avond voor de gediplomeerden.

De lijst van gediplomeerden:
Klas 4 Basisberoepsgerichte
leerweg-afdeling Mode en com-
mercie: Robin van den Barg-Steen-
deren Linda Buiting-Vorden. Pa-
trick Gemen-Warnsveld. Gydo van
Gogh-Steenderen. Milou Groot-
Warnsveld. Mare Halfwerk-Zut-
phen. Harry Haverhoek-Zutphen.
Meivin Hazewinkel-Zutphen. Da-
ryl König-Zutphen. Rianne Kreme-
Hengelo-Gld. Marloes Meulen-
broek-Vorden. Rianne Schmitz-
Vorden. Dominique Steenbergen-
Zutphen. Afdeling Landbouw en
natuurlijke omgeving: Manuël
Hoekman-Zutphen. Jeroen Hulle
ma-Zutphen Carina van Malsen-
Hengelo-Gld. Ric Terink-Warns-
veld. Robin Voges-Zutphen. Saskia
Wentink-Steenderen. Afdeling
Verzorging: Marjolijn van Boven-
Hengelo-Gld. Nikki Duits-Zutphen.
Tamara de Gooijer-Zelhem. Heidi
Heuvelink-Zutphen. Dicky Japing-
Harfsen. Marjolein de Jong-Hegelo-
Gld. Anne Kleinstapel-Keijenborg.
Cindy Langwerden-Hengelo-Gld.

Britt Mennink-Zelhem. Stephanie
van Schalkwij k-Apeldoorn. Chan-
tal Steenkamp-Hengelo-Gld. Jan-
tien van der Veen-Zutphen. Jitske
Wortman-Warnsveld.

Klas 4 Kaderberoepsgerichte
leerweg-afdeling Verzorging:
Mirte Bouwman-Barchem. Corin-
ne Brinkerink-Vorden.Eva van Ges-
sel-Doetinchem. Joske Goossens-
Keijenborg. Ashley de Groot-Doet-
inchem. Bounien Hobelman-Zel-
hem. Leonie Jansen-Keijenborg.
Naomi Mullink-Zelhem. Rianne
Robbertsen-Hengelo-Gld. Mariska
Roenhorst-Zelhem. Marit de Rui-
ter-Warnsveld. Laura Scheltens-
Steenderen. Lauree Seijger-Doetin-
chem. Maud Vels-Hengelo-Gld.
Thom Wassin-Doetinchem. Anne
ke te West-Zelhem. Cindy Willink-
Keijenborgj^fdeling Landbouw en
natuurlijke omgeving: Dinand ten
ArveRuurlo. Jeroen Geurts-Steen-
deren. Gideon van der Molen-Hen-
gelo-Gld.Bart Nijhof-Vorden.Thys
Salfischberger-Zutphen. Afdeling
Mode en Commercie: Shabana
Ashkar-Zutphen. Heike Berenpas-
Steenderen. Elisah Ditzel-Steende
ren. Uilke Hooykaas-Ruurlo. Robin
LeidelmeijerHengelo-Gld. Cor Les-
terhuis-Zutphen. Miranda Mom-
barg-Mombarg-Hengelo-Gld. Rex-
hep Neziraj-Warnsveld. Mariek
Niesink-Keijenborg. Sivan van
OstendeBrummen. Sajia Rezaie
Zelhem. Noël Sesink-Hengelo-Gld.
Tjitske Simon-Zutphen. Rhea
Smeitink-Hengelo-Gld. Tim Smit-
Ruurlo. Marnix Verhaar-Zutphen.
Oege Wouda-Steenderen. Ella van
der Zwaag-Doetinchem.

Klas 4 Gemengde leerweg-Afde-
ling Verzorging: Vera van Bem-
mel-Vorden. Mieke de Gier-Henge
loGld. Carola Hebben-Baak. Ellen
Peters-Baak. Imke Tersteeg-Doetin-
chem. Marlot Wolbrink-Wich-
mond. Afdeling Landbouw en
natuurlijke omgeving: Bart Be
zemer-Steenderen. Kevin ter Hors-
Warnsveld. Robert Kooijman-
Steenderen. Maik Meulenbrugge
Hengelo-Gld. Suzanne Sneijders-
HengeloGld. Ellen Waenink-Vorden.
Afdeling Mode en commercie:
Sabine Heijmen-Baak. Miranda
Hulleman-Zutphen. Merel de Jong-
Zutphen. Inge Scheepers-Steende
ren. Daniël van Sintmaartensdijk-
Vorden. Marscha Veldhorst-Henge
lo-Gld. Leonique van der Woude
Warnsveld.

19e Ruesink Open
Tennistoernooi Ruurlo
Het toernooi maakt onderdeel
uit van het OOST GELDERS TEN-
NIS CIRCUIT (OGTC).

In de week van 2 t/m 8 augustus
aanstaande worden de partijen ge-
speeld. In de laatste editie van het
toernooi was het toernooi zo volge-
boekt dat we ruim veertig inschrij-
vers niet konden laten deelnemen.

Men kan zich echter nog inschrij-
ven tot 21 juli 12.00 uur.

Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven door te bellen naar 0575 - 55
24 70 of 06 - 214 386 77 of door een
bezoek te brengen aan onze websi-
te httpj//h^m^.pj^neyü/jtynmrio
Ook kan men zich online inschrij-
ven op de website van toernooi.nl

Even zoeken naar Ruurlo en in-
schrijven maar. De eenvoudigste
manier van online inschrijven is
het bezoeken van de volgende
internetlink: http://www.toernooi.
nl/sport/tournament.asp?id=4713
De goede en gezellige naam die "
week 32 toernooi Ruurlo " in de af-
gelopen 18 jaar heeft opgebouwd
zal zeker weer garant staan voor

goed tennis met een flinke dosis
gezelligheid.

In deze week zullen ongeveer 200
wedstrijden gespeeld worden op
onze 6 met verlichting uitgeruste
gravelbanen.

Het deelnemersveld is zeer sterk te
noemen, naast de gehele OGTC-
klassementstop zijn ook veel regio-
nale toppers aanwezig. Ook spe-
lers uit het buitenland zullen hun
opwachting maken.

Er zal in zowel de categorieën 3,
4, 5, 6 en 7 enkelspelen om de
hoogste plaatsen en OGTC-punten
worden gestreden.

Daarnaast worden in alle onderde
len damesdubbel-, herendubbel-
en gemengddubbelspel gespeeld.

DE SPEELDATA ZIJN:
Maandag t/m vrijdag 2 t/m 6 au-
gustus 's middags en 's avonds
Zaterdag 7 augustus
Zondag 8 augustus worden wor-
den de finalewedstrijden gespeeld,
waarna de prijsuitreiking plaats
zal vinden.



Zuivelweg 8A

7261 BA Ruurlo

zoekt

fulltime
medewerker m/v

vanaf 19 jaar.

Heb je belangstelling?
Bel (0573) 45 26 94

DANCING j J OÏSCOTI1 !

Jetset
Merun

O% FUN

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

* Eefcfo, D« Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, F/oryn 22:00 *

/.octem, Wolters Keukens 22:10 * Ruu/to .Nieuwe weg 22:30 *
Sarc/iem, Kerk 22:40" Lochem, Wolters Keukens 22:50"

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

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op m/W.WITKAMP.COM

Zo zuinig

gemakkelijk

is onze doorlopende reisverzekering
Gaat u drie weken of vaker per jaar op vakantie? Boekt u soms een spontaan reisje? Dan is
de Univé doorlopende reisverzekering ideaal voor u. Zuinig, want onze doorlopende reis-
verzekering is zeer voordelig. Makkelijk, want u hoeft er nooit meer naar om te kijken.
Flexibel, want u kunt precies de verzekering samenstellen die past bij uw manier van
vakantievieren. Univé Oost viert haar 110-jarig bestaan. Daarom verloten wij een compleet
verzorgd weekend naar Parijs. Ook kans maken? Sluit dan voor 15 augustus 2004
onze voordelige reisverzekering af. Bel of kom langs op ons kantoor. Maak kans

, ~ op een weekend
v UniVeOoSt naar Parijs!
2/ Markelo, Burg. de Beaufortplein 13 Ruurlo, Stationsstraat 12

Daar plukt ü de vruchten van! Delden, Langestraat 5 Lochem, Graaf Ottoweg 18
Telefoon (0547) 36 70 00

Schrikt u ook zo van hoge
onderhoudsrekeningen van uw auto?

Koopt u in juli bij ons een occasion
...dan krijgt u één jaar lang

GRATIS onderhoud!
Voor informatie over de voorwaarden van deze actie, of voor het vrijblijvend aanvragen van een
offerte, neem contact op met Jan Groot Jebbink of René van Engbrink, tel.: 0575 - 55 22 22.
Bel en maak nu gebruik van één jaar lang gratis onderhoud!

Deze zomermaanden SUPER voordeel bij Autobedrijf Groot Jebbink!

Voor alle occasions met foto, kijk op WWW.grOOt-jebbJnk.nl

AUTOBEDRUf

Groot

Kijk

voor

nieuws

ook

op:



'Van zo'n lekkere
zomerse aanbieding

word je pas echt vrolijk
GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Galia meloen
Per stuk

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Reverend
Brie 6O+
Vers van het mes
100 gram J^W

Kimbel Ouijzer
re PLUS Teeuw in Leerdam

Ola
Cornetto

Classic, aardbei of Love potion
Doos 6 stuks 480-560 ml.

Coca-Cola
Regular,
light, light
lemon, light
cafeïnevrij
of Vanilla
Fles 150 cl.

Kanis & Gunnink
Snelfilter koffie
Pak a 500 gram
Of koffiepads
Regular of cafeïnevrij
Zak 24 stuks

Daily Chef
Bami, nasi
of miehoen goreng
Verse maaltijden
uit de koeling
Bak 1 kilo

Pampers
Easy up of Baby dry

Keuze uit diverse maten
Pak 34-70 stuks

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

i
GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERSanta Maria Tex'Mex

Soft tortilla's
Pak 336 gram
Of tacosaus hot of
mild
Pot 200 ml.

n iGEGARANDEERD

NERGENS

Kipfilet
Gemarineerd

Of naturel

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Zeiler
Graftschaft,

Bereich
Bernkastel of
Burg Cochem
Duitse wijnen

Fles 1 liter

199
Uniekaas

Jong belegen kaas
Vers van het mes. Aan het stuk

KilO-frrT*

99

Shaslick
Varkensvlees

100 gram JL29*

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Vloer wit of tarwe
Heel ca. 800 gram

99

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Verse worst
Kilo .5*9?

49

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vr'Jda9 8.00-21.00 7242 EC Lochem vr'Jda9 8.00-21.00

Tel 0573 - 453552 zaterda9 8 °° 18 °° Tel!Ï573 - SS zaterdag 8 °° 2° °°

28/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 juli 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
• Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de beste!
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