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Nieuw voor Vorden - Kinderfietsroute in de Achterhoek

Een sprong terug naar de Middeleeuwen

Berend van Hackfort geeft zei f de richting aan

Woensdagmiddag 17 juli wordt
de kinderfietsroute 'In de spo-
ren van Berend' gepresenteerd.
Gedeputeerde van de Provincie
Gelderland ir. J.C. Boxem (voor
deze gelegenheid omgedoopt
tot Hertog Hans van Gelre) en
kasteelheer Jacob van Hackfort
tot Vorden verrichtten de ope-
ningshandeling. Ze stuurden
kinderen uit de 21e eeuw op
hun stalen ros, gewapend met
rugzak, terug naar de ridder-
tijd i 11 de sporen van de 8-jarige
Berend op zijn pony.

KINDERFIETSROUTE
'In de sporen van Berend' is een
kinderfietsroute rondom Vorden
voor jongelingen van 8 tot 12 jaar.
Op de fiets en gewapend met de
speciale Berend-kinderrugzak ma-
ken ze een sprong terug naar de
Middeleeuwen en volgen ze de
sporen van de 8-jarige Berend van
Hackfort, die rond 1500 écht in
Kasteel Vorden en Kasteel Hackfort
heeft geleefd.

Via leuke en spannende opdrach-
ten laat Berend zien hoe zijn jeugd
in de riddertijd was. Waar en hoe
hij woonde en speelde, wat en hoe
hij at, welke kleding hij droeg, wat
hij moest leren en welke spelletjes
hij deed.

,De route is 20 kilometer en beweg-
wijzerd met zeshoekige routebord-
jes. Op de schildjes wijst Berend
zelfde weg. Zijn arm geeft telkens
de richting aan. De route komt
langs de kastelen Vorden en Hack-
fort en bij drie pleisterplaatsen.

KINDERRUGZAK
MET OPDRACHTEN
In de rugzak zitten een routeboek

en allerlei voorwerpen die tijdens
de fietstocht nodig zijn om de op-
drachten uit te voeren. Zo krijgen
kinderen de kans zich onderweg
even te hullen in middeleeuwse
kledij, mogen ze troubadour zijn
en spelen ze middeleeuwse spelle-
tjes.

Ook kunnen zonden worden opge-
biecht, maken ze een eigen fami-
liewapen en leren ze de tafelma-
nieren uit de riddertijd. Ze kun-
nen zelfs mee doen aan een heus
zwaardgevecht en gaan kijken bij
de grafsteen van Berend van Hack-
fort. De rugzak is o.a. te koop bij
WV Vorden en de drie pleister-
plaatsen op de route.

ARRANGEMENTEN OP MAAT
Naast het fietsen van de kinder-
route, kunnen kinderen nog veel
meer te weten komen over Berend
en zijn leven als kind in de ridder-
tijd. Zo kan de route worden uitge-
breid met vele extra's, zoals een
optreden van een troubadour,
rondrit met paard en wagen, mid-
deleeuwse Berend-pannenkoek,
riddertoernooi met pony's, rond-
leiding door het kasteel of hand-
boogschieten. Ook voor (school)
groepen zijn er verschillende mo-
gelijkheden, zoals middeleeuwse
themadagen tijdens een meer-
daags verblijf in het land van Be
rend.

LES- EN ONTDEKKIST
Om nog meer over Berend en zijn
jeugd in de riddertijd te weten te
komen, is een lesproject samenge-
steld voor de groepen 5 en 6 van de
basisschool. Het project duurt mi-
nimaal 3 lessen en kan uitgebreid
worden tot 5 of 6 lessen. Lessen
over hoe Berend leefde, hoe zijn

kasteel eruit zag, welke mensen er
allemaal woonden en wat ze aten.
Kinderen kunnen zich verdiepen
in Berend, Mechteld, het ondeu-
gende zusje van Berend, de trou-
badour, boer Dirk of de roofrid-
der? Het lesproject is bedoeld voor
basisscholen in Gelderland. Groe-
pen die in een groepsaccommoda-
tie in Gelderland verblijven kun-
nen ook gebruik maken van de les-
kist.

Voor verdere informatie en reser-
veringen kan contact worden op-
genomen met: VW Vorden, Kerk-
straat l b.

INITIATIEF
Het kinderproject 'In de Sporen
van Berend' is een initiatief van
het Gelders Overijssels Bureau
voor Toerisme en gerealiseerd in
samenwerking met het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme,
ANWB, Gelders Oudheidkundig
Contact, Edu-art Gelderland, VW
Vorden en kinderboekenschrijf-
ster Martine Letterie.

Laatstgenoemde is woonachtig in
Vorden en schrijfster van het boek
'Een valk voor Berend', dat de in-
spiratiebron is geweest voor het
project. In het najaar verschijnt
een nieuw boek over Berend met
de titel 'Berend en de aanslag op
de hertog'.

Het project is mede mogelijk ge-
maakt door financiële bijdragen
van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en de
provincie Gelderland in het kader
van de regeling Waardevol Cul-
tuur Landschap De Graafschap,
ANWB Imagofonds en gemeente
Vorden.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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Dat 'lekker' alles te maken
heeft met kwaliteit, is Keursla-
ger Vlogman welbekend. Van-
wege de goede resultaten op
het gebied van procesbeheer-
sing én bacteriologische ge-
steldheid van z'n producten,
heeft Keurslager Vlogman
onlangs de hygiëne Oorkonde
ontvangen.

Bij de hygiënekeuring wordt aller-
eerst naleving van de hygiënecode
getoetst. De betreffende mede-
werker van de Kwaliteit Bewakings-
bureau Levensmiddelen Wij hè bv
heeft geconstateerd dat het met de
versheid, hygiëne én de productie-

wij /e, oftewel procesbeheersing,
bij Keurslager Vlogman prima ge
steld is.

Verder zijn onder meer de volgende
punten bemonsterd en getest op
hun bacteriologische gesteldheid:
rundergehakt 8,4; kipfilter 8,3 en
grillworst 9,2.

Naast deze keuring vindt er jaar-
lijks ook een formulekeuring én
een beoordeling door een 'mystery
shopper' plaats bij alle 565 Keur-
slagers. De uitslag van deze drie
keuringen bepaalt of Keurslager
Vlogman dit predikaat weer een
jaar mang voeren.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur mevr. Rekswinkel (Steenderen).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. I. de Zwart (Dieren).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering H. Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng (dankzegging Avondmaal).

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur woord- en communieviering met mede-
werking van Cantomus Domino.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 20 juli 17.00 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 21 juli 10.00 uur eucharistieviering, herenkoor

Weekendwacht pastores
21-22 juli f. Hogenelst (Lochem) tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spilt aal in Zutphen.

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

Tandarts
20-21 juli W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdagen zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
pf (0800) 02 30550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 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 op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor hornoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Te koop aangeboden: ±
4500 m2 weide + bosgrond
te Ruurlo buitengebied. Tel.
(0547) 36 36 36 - 06 1111
6295.

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

• Te huur: feesttenten, afm.
7,5 x 9 - 7,5 x 15 of 7,5 x 24 m.
Tent voldoet aan de nieuwste
eisen voor wat betreft brand en
veiligheid. Nu ook te huur: een
tuinpaviljoen 3 x 4 m, 3 zijden
dicht. Tentenverhuur Houtman,
tel. (0573) 45 36 61.

• Te koop: mamier camee
vensterbanken, diverse breed-
tes en diktes. Kunnen op maat
geleverd worden. Tevens te
koop: afkortzaag. Tel. (0315)
65 15 22 of 06 50502680.

• Theater Onder de Molen in
Vorden, woensdag 17 juli om
20.00 uur: verhalen en mu-
ziek. Kaarten bestellen via de
reserveerlijn (0575) 55 69 87 of
bij de VW in Vorden (0575) 55
3222.

• Gevraagd voor de zaterda-
gen: scholier(e), 14/17 jaar,
voor tuinwerkzaamheden en
klusjes om en in huis, in bui-
tengebied Warnsveld (Warken).
Tel. (0575) 43 13 22 (na 20.00
uur).

• Wie heeft tijd en zin om mijn
tuin te onderhouden in
Warnsveld (ook 65+ ers). Tel.
06 54908732.

• l.v.m. emigratie: interessan-
te verkoop van antiek en an-
dere zaken in de tuin of
schuur. Van Cliff Cottage,
Bronkhorsterweg 15 in Steen-
deren. Op zaterdag 27 juli van
10.00 tot 16.00 uur.

• Te koop: Dell notebook
P2/366, 6 GbHD, 128Mb RAM,
56K6 modem, onboard sound,
notebooktas €475.-. Tel. (0575)
55 43 93 (na 18.00 uur).

• Wegens verhuizing te
koop: grasmaaier €200.-; ce-
mentmolen € 150.-; picknickta-
fel €75.-; konijnenhok €15.-;
Ikea-bed €100.-; grote ijzeren
plantenbak €50.-; salontafel,
glas €25.-; salontafel, hout
€75.-; kinderbox €25.-; grote
koelkast € 30.-; grote one's box
€100.-; Ikea wandmeubel
€400.-; diverse kasten vanaf
€30.-; boekenkast €100.-;
kleine televisie €75.-; wasma-
chine €100.-; diverse paar-
dentuigen € 50.-. Tel. (0575) 55
3788.

• Huisartsenechtpaar zoekt:
betrouwbare en flexibele
oppas aan huis voor lieve
peuter en baby voor ± 2 dagen
per week. Eventueel licht huis-
houdelijk werk. Schriftelijke re-
actie graag naar fam. Albers,
Polweg 11, 7234 SXWich-
mond.

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

• Te koop: P111/550, 128Mb
RAM, 10 Gb, netwerkkaart, ge-
luidskaart, Windows 2000, 19"
monitor € 600.-. Tel. (0575) 55
43 93 (na 18.00 uur).

• Op=op=op=op opruiming.
Alle boodschappen in zo'n
mooi mandje van Wereldwin-
kel Vorden.

• Gevraagd: administratief
thuiswerk. Computerkennis
aanwezig (o.a. Word en Ac-
cess). Tevens kennis van de
Engelse en Duitse taal. Tel. 06
10241517.

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel . (0575)551514

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Bootje varen op de

Midellandse
Zee?

Dan eerst naar:

Reisbureau 'x
Vorden

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Veel gezondheid van de echte groenteman in

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 15 juli t/m zaterdag 20 juli

Versgesneden

Gemengde slasoorten

100 gram €

A O Q
Ui

Alleen even bakken

Caraibische roeitak

400 gram €

U QQ

1 f *

Zespri-power . . .

Kiwi-gold
500 gram voor

4 AQ
!•

Vol vitaminen
Boer'n kermissalade
200 gram €

J 40
1 *

Nieuwe oogst, Franse vitamientjes...
Guyot handperen 4 pü
kilo € l r^

Oranje gezondheid...
bospeen
£>er bos €

Versgesneden Spl iSKOOl 400 gram Ui

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1 6 1 7

Tot ziens op de braderie!

Kijk voor meer nieuws op:
wiviv.confacf.fi/

Frambozen-
bavaroisevlaai
groot € Ö.75

Idem €

Appel-
kaneelvlaai

550
•

Rozijnen<
brood

J 25
m

Aanbiedingen geldig van 15 juli t/m 20 juli 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aanaacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21



Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

Bas l

geboren op 9 juli 2002.

|
Martin en Maria van de Stroom-Smit $

Warkenseweg 9
7231 PT Warnsveld
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon
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ll Pim
Jacob Herman

13 juli 2002.
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Mark Bergenhenegouwen
Marion van Ditshuizen
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Biesterveld 12
7251 VS Vorden
Tel. (0575) 55 63 86
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Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon en ons broertje

Albert Herman
Wij noemen hem Harmen

15 juli 2002.

Ina en Antoon Wuestman
Dirk
Annerieke
Teunis

Uselweg 16
7233 SJ Vierakker
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Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke •
wijze dan ook, ons 40-jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben gemaakt.

Bennie Olthof
Dini Olthof-Makkink

Vogelzang 16
7234 SZ Wichmond
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Ons gouden huwelijksfeest is een onvergetelijke dag
geworden.
Wij willen eenieder die door bezoek, cadeaus of
schriftelijke gelukwensen hieraan hebben bijgedra-
gen, hartelijk danken.

Joop en Thea Holtslag-Lucassen

Wichmond, juli 2002
Dorpsstraat 22a
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Hartelijk dank aan allen die, op welke wijze dan ook,
ons gouden huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Gerrit en Bertha Gotink-Woestenenk

Rouwbroekweg 2a, Warnsveld
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THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Bedroefd om zijn heengaan delen wij u mede dat toch
nog plotseling is ingeslapen onze zorgzame broer,
zwager en oom

Albertus Hendrikus Voskamp
Bertus

* 1 november 1925 111 juli 2002

Uit aller naam:
R. Leusink-Voskamp

Insulindelaan 8
7251 EK Vorden

Correspondentieadres:
H. Leusink
Lindeboomweg 10, 7211 LM Eefde

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag
16 juli.

Met droefheid geven wij u kennis van het onverwacht
overlijden van mijn oud-werkgever en onze collega

Willem Gijsbert Romijn

op de leeftijd van 85 jaar.

Bedankt Willem voor al die jaren medewerking en
vriendschap.

Wesselin k-d iervoeders
Jan en Annie Wesselink

Ruurlo, 9 juli 2002

Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van

Herman Tuller

Wij verliezen in hem een dierbare zangersvriend.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Bestuur, leden en dirigent
van het Vordens Mannenkoor

Vorden, 8 juli 2002

Wegens vakantie gesloten
van vrijdag 2 aug. t/m maandag 26 aug.

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. (0575) 55 30 25

HORSTMAN

• HOMDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 53730183

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Fuif-
nummer

voor op
de barbecue

Gebraden gehakt
700 gram

Rundergehakt
/ kilo

75

per stuk

Filetlapjes
700 gram

Beenhamsalade
700 gram

500

1?°
,09

O?5

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190S

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

x.oals:

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

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

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

ASSUIRANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de braderie en de kermis gelden de volgende verkeers-
maatregelen:
1. van donderdag 18 juli 12.00 uur tot zondag 21 juli 02.00 uur zijn de

Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt
Zutphenseweg-Burgemeester Galleestraaat-Raadhuisstraat-Dorps-
straat; het gedeelte van de Burgemeester Galleestraat vanaf het kruis-
punt Molenweg-hetjebbink tot de Dorpsstraat en het gedeelte van de
Raadhuisstraat van de Burgemeester Vunderinkhof tot de Dorpsstraat
afgesloten voor alle verkeer;

2. op donderdag 18 juli van 11.00 tot 15.00 uur geldt voor beide zijden
van de Horsterkamp vanaf de rotonde tot de Vordensebosweg een par-
keerverbod

3. van donderdag 18 juli 12.00 uur tot zondag 21 juli 07.00 uur is de
Dorpsstraat vanaf de Burgemeester Galleestraat tot de Horsterkamp
afgesloten voor alle verkeer;

4. van dinsdag 16 juli 12.00 uur tot zondag 21 juli 2002 12.00 uur is de
Kerkstraat met uitzondering van bestemmingsverkeer afgesloten voor
alle verkeer;

5. van dinsdag 16 juli 0.00 uur tot zondag 21 juli 07.00 uur geldt voor het
marktplein een parkeerverbod.

Het verkeer wordt omgeleid over de Ruurloseweg, de Horsterkamp, de
Rondweg en de Zutphenseweg en vice versa.

ANDATENLIJST

Burgemeester en wethouders hebben de lijst van gemandateerde (aan
medewerkers overgedragen) bevoegdheden opnieuw vastgesteld. Vanaf
heden ligt deze lijst voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de
sector Samenleving (units). De mandatenlijst wordt met ingang van 27
juni 2002 van kracht. Tegen betaling van de kosten kunt u afschriften
krijgen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen.

ERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN
GEMEENTE VORDEN2002

Op 2 juli 2002 heeft de gemeenteraad de Verordening toeslagen en ver-
lagingen gemeente Vorden 2002 vastgesteld.
Deze Verordening kan onderworpen worden aan een referendum. Elke
kiesgerechtigde kan een inleidend verzoek binnen drie weken na deze
bekendmaking indienen bij burgemeester en wethouders.
De Verordening treedt zes weken na deze bekendmaking in werking, ten-
zij voldoende inleidende verzoeken om het houden van een referendum
worden ingediend. De Verordening ligt voor iedereen in het gemeente
huis, gedurende de openingstijden ter inzage bij de sector Samenleving
(units). Tegen betaling van de kosten kunt u afschriften ervan krijgen.

ET MILIEUBEHEER

Algemene wet bestuursrecht (art. 3:44 Awb)
openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt
met ingang van 19 juli 2002 tot en met 30 augustus 2002, ter inzage het
besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

Stichting Het Burgerweeshuis
Ysselkade 19
7201 HD Zutphen
een revisievergunning voor een melk-
rundveehouderij

18 april 2002
Schuttestraat 7
Vorden, sectie B, nr. 1827

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen 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 bescher-
ming van het milieu. Het besluit is niet 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 geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
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 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 30 augustus
2002.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, dahwel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

(artikel 8.25 Wet milieubeheer/artikel 330 Algemene wet bestuurs-
recht) openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen
tot intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstij-
den met ingang van 19 juli 2002 tot en met 2 augustus 2002 ter inzage
het ontwerp-besluit tot intrekking van de aan de heer HJ. Bakels c.q. zijn
rechtsvoorganger, Ganzensteeg 7, 7251 LC Vorden op 22 september 1992
verleende vergunning (inclusief melding van 6 januari 1993) ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie D, nummer 1760, adres inrichting Gan-
zensteeg 7 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning (ambtshalve) in te trek-
ken voor het houden van 90 vleesvarkens, 165 fokzeugen, 545 gespeende
biggen en 2 dekberen, omdat vergunninghouder circa 3 jaar bedrijfsma-
tig geen dieren meer houdt.

Vergunninghouder hield 1522,3 kilogram NH3 productieruimte. De de
positie neemt met 79,5 mol af naar O mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 3 au-
gustus 2002.

Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

ERGROTEN WONING DE HAAR 11 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het
perceel de Haar 11.
Deze vrijstelling maakt het bouwen voor de gevel van het hoofdgebouw
grenzend aan de Bongerd mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
18 tot en met woensdag 31 juli 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belangheb-
benden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het col-
lege kenbaar maken.

APPEN VAN ZEVEN LIJSTERBESSEN
BEEKLAAN WICHMOND

Burgemeester en wethouders hebben aan de gemeente Vorden vergun-
ning verleend voor het kappen van zeven lijsterbessen aan de Beeklaan
in Wichmond.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aan-
vrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunning aan aanvrager bekend is gemaakt, kunt u navragen bij de afde
ling gemeentewerken.

ELEIDSREGELS VOOR HET ACCEPTEREN VAN AFVAL
OP EEN LOKAAL AFVALBRENGPUNT, EX ARTIKEL 4.233

LID 2JUNCTO ARTIKEL 423.7 LID 3 VAN DE ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING

De Algemene Plaatselijke Verordening biedt burgemeester en wethou-
ders de mogelijkheid regels te stellen over de wijzen waarop huishoude
lijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij een
brengdepot op lokaal niveau.

Met het brengpunt voor groenafval in Vorden is gebleken dat het inza-
melresultaat van groenafval sterk verbetert en de hoeveelheid restafval
afneemt. Uit onderzoek binnen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steen-
deren bleek ook dat veel grof afval via de grijze container wordt afge
voerd. Reden om een brengpunt op de gemeentewerf aan het Hoge (ou-
de zuivering) in Vorden én op het snoeihoutdepot aan het Hoge Wesse
link in Steenderen te creëren. Inwoners van drie gemeenten (welke?) kun-
nen tweewekelijks grof- en tuinafval gaan brengen (2e zaterdag van de
maand in Vorden en de 4e zaterdag van de maand in Steenderen).

De gemeenteraden van Hengelo en Steenderen moeten nog besluiten
over de financiële middelen voor het afvalbrengpunt. Burgemeester en



wethouders leggen deze beleidsregels ter inzage zodat dit niet vertra-
gend werkt op de komst van de gezamenlijke afvalbrengpunten.

Legitimatie
Op het afValbrengpunt kunnen alleen inwoners van de gemeenten Vor-
den, Hengelo en Steenderen de hieronder genoemde afvalstoffen bren-
gen. Bij het aanbieden van dit afval wordt gevraagd naar een legitima-
tiebewijs.

Acceptatie afval
Bij het afgeven van het afval op het brengpunt aan Het Hoge stellen wij
de volgende voorwaarden:

* Op het brengpunt kunnen de volgende uit huishoudens afkomstige af-
valstoffen gebracht worden:
- metaal - klein chemisch afval
- hout - tuinafval (géén grond)
- schoon puin - klein wit- en bruingoed
- niet schoon puin - vlakglas
- tapijt -tuinhout

* Er mag maximaal 0,25 m2 afval per dag worden aangeboden, met uit-
zondering van tuinafval. Voor tuinafafval geldt daarnaast een maxi-
mum van 2 m2 per dag.

* Andere categorieën afval worden niet geaccepteerd (dus ook geen on-
gescheiden bouw- en sloopafval).

* Er mogen alleen niet herbruikbare producten gebracht worden.
" Het tapijt en oude bouwmaterialen mogen géén asbest bevatten.

* Het snoei-afval mag maximaal 15 cm dik zijn en géén boomstronken/ stobben bevatten.
* Het grof afval mag niet meer dan 25 kilo wegen.
* De goederen mogen niet langer dan 1,5 meter en moeten spijkervrij zijn.
* Blad-, gras- en tuinafval mag alleen in composteerbare papieren zakken en niet in ('afbreekbare') plastic zak-

ken worden aangeboden.
* Bij het scheiden van de fracties afval moeten aanbieders zich houden aan de instructies van de aanwezige

toezichthouders.

Afwijkingen
Burgemeester en wethouders kunnen - mits goed gemotiveerd - afwijken van deze beleidsregels.

Evaluatie
Burgemeester en wethouders zullen de beleidsregels jaarlijks evalueren en zonodig opnieuw vaststellen.

•
Inzage
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht leggen wij de ontwerp-beleidsregels van 19 ju-
li tot en met 30 augustus 2002, gedurende openingstijden, voor een ieder ter inzage bij de afdeling milieu
(Koetshuis). Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie krijgen.

Zienswijzen
Tot en met 30 augustus 2002 kunt u uw zienswijze over deze ontwerp-beleidsregels, bij voorkeur schriftelijk,
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u uw zienswijze ook mon-
deling kenbaar maken aan medewerkers van de afdeling milieu.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de afdeling milieu.

Jong en oud genoten van zomerconcert 'Sursum Corda'

Het is dinsdagmiddag, zo rond
de klok van vijf uur. Het be-
stuur van de christelijke mu-
ziekvereniging "Sursum Corda"
slaat de schrik om het hart.
Bliksemflitsen doorklieven het
luchtruim.

Vervolgens barstte een hevige on-
weersbui los. Weg zomeravond-
concert, alle voorbereidingen voor
niets. Gelukkig voor de organisa-
tie, brak anderhalf uur later het
zonnetje door en kon het concert
op het gazon nabij de Ned. Her-

vormde kerk dinsdagavond ge-
woon doorgang vinden. Het pu-
bliek, een mix van jong en oud,
kreeg als eerste nummer een "ko-
raal" voorgeschoteld.

In "The Gladiator" kon je bij wijze
van spreken de stoere manen op
hun strijdwagens aan zien komen,
terwijl het nummer "Twins" je
meteen deed denken aan de film
met Arnold Schwarzenegger en
Danny de Vito. Het harmonieor-
kest onder leiding van Gerald
Roerdinkholder besloot haar op-

treden voor de pauze met de "Euro
Celebration Mars". Hierna was het
de beurt aan de Malletband onder
leiding van Harry Klaassen. De
mars "Hey, look me over", "Gimme
hope Joanna" en "Besame Mucho"
gingen er bij het publiek in als
koek. Deze malletband is samen-
gesteld uit leden van de muziek-
vereniging "Concordia" uit Eefde
en "Sursum Corda" uit Vorden. De
ze samenwerking werpt duidelijk
zijn vruchten af, zo bleek. De mi-
nirettes onder leiding van Erna
Wolsink brachten een leuke show.

Ook de "grotere meiden" oftewel
de Majorettes, eveneens onder lei-
ding van Erna Wolsink, verzorg-
den na de de pauze een optreden
compleet met een aantal moeilijke
oefeningen. Het ging de meisjes
goed af. Het harmonieorkest ging
na de pauze van mooie en rustige
muziek ("Recorded by Whitney")
over naar het harde en ruige werk
in "Deep Purple".

De Malletband, niet onder de in-
druk van een paar spatjes regen,
besloot haar optreden met een

spetterende "Play the Boogie".

Het harmonieorkest onder leiding
van Gerald Roerdinkholder sloot
het zomerconcert af met onder
meer "I will follow him", uit de
film waarin Woopy Goldberg een
non speelt.

Jur Ooyman kondigde deze avond
de verschillende optredens aan.
"Sursum Corda" kon overigens
nog best nieuwe leden gebruiken.
Voor nadere informatie kan men
bellen (0575) 55 54 82.



BartBerentsen breidt 'Servicebedrijf Vorden'verder uit

Nieuw: De Leguan Spinhoogwerker
Bekroonde gehaktballen
bij Keurslager Vlogman
Onlangs is op een onverwacht
moment het rundergehakt van
keurslager Vlogman gekeurd
en beoordeeld met een cijfer
8,4. Een prima prestatie, die
recht geeft op een Runder-
gehakt Oorkonde.

Het aangekochte gehakt werd
onderzocht op productiewijze, sa-
menstelling en bacteriologie. Deze
productkeuring werd uitgevoerd
door het Kwaliteit Bewakings-
bureau Levensmiddelen (KBBL) Wij hè

bv, in opdracht van de landelijke
Keurslagervereniging in Leusden.
De productkeuringen maken deel
uit van de jaarlijkse Hygiënekeu-
ring en zijn bedoeld om de 565
Keurslagers in Nederland alert te
houden op de kwaliteit van de
door hen geleverde producten.

Deze score, tezamen met de resul-
taten van keurslager Vlogman bij
de formule- en consumentenkeu-
ring, bepalen of hij zich weer een
jaar lang Keurslager mag noemen.

Staringavonden
op 25 juli en l augustus
In de Wildenborch worden dit
jaar weer twee Staringavonden
gehouden.

Op donderdag 25 juli en l augus-
tus. De avonden worden gehouden
in de Wildenborchse Kapel aan de
Kapel weg 1.

Na ontvangst in de Kapel worden
de tuinen van het prachtige land-
goed bezocht. Onder leiding van
de tuinlieden ontvangen de deel-
nemers veel informatie over de
tuinen.

Een unieke gelegenheid om ken-
nis te maken met deze tuinen die
normaal niet voor het publiek toe
gankelijk zijn.

Bij terugkomst in de Kapel wordt
de bezoekers eerst een kop koffie
met koek aangeboden. Hierna ver-
telt Dinie Hiddink over het leven
en werk van de bekende dichter
Staring en draagt zij een aantal
van zijn gedichten voor. Na een
korte pauze wordt een prachtige
serie dia's vertoond.
Naast beelden van de Wilden-
borch zijn er ook plaatjes van de
andere kastelen in Vorden en de
vele leuke plekjes die deze omge-
ving zo uniek maken.

Toegangskaarten zijn in voorver-
koop verkrijgbaar bij het VW kan-
toor aan de Kerkstraat l in Vorden
en zo lang de voorraad strekt
's avonds aan de zaal.

Fietstocht Wildenborch
Zondag 28 juli wordt in de
Wildenborch een fietstocht
gehouden, geschikt voor de
hele familie.

Deze tocht stond gepland voor
5 mei, maar moest toen vanwege
de slechte weersomstandigheden
worden afgeblazen. De tocht voert
u langs de mooiste plekjes.

Inschrijven is mogelijk bij de Kapel
aan de Kapelweg l De lengte van
de tocht is 38 kilometer. Onder-
weg wordt een pauze gehouden
waar men wordt getrakteerd op
koffie met krentenbrood.

Na afloop is er in de Kapel vol-
doende gelegenheid om de verlo-
ren calorieën weer aan te vullen.

Bart Berentsen in zijn Spinhoogwerker

In de ruim zeven jaar dat Bart
Berentsen zijn "Servicebedrijf
Vorden" runt, is hij steeds op
zoek naar nieuwe mogelijkhe-
den voor zijn bedrijf. Sinds kort
denkt hij een nieuw gat in de
markt te hebben gevonden in
de vorm van een zgn. "spin-
hoogwerker". Bart: "Ik heb dit
apparaat aangeschaft om zowel
aan bedrijven als particulieren
te verhuren. Met name uiterma-
te geschikt voor bijvoorbeeld
schilderwerk boven serres en
andere uitbouwen. Ook zeer ge-
schild: voor installatiewerk (bo-
ven machines) en om dakgoten
en windveren te vervangen.

Het apparaat heeft een werkhoog-
te van 12,5 meter, een zijdelings
bereik van 6,5 meter. De breedte is
slechts 96 cm en daardoor kan de
hoogwerker zeer gemakkelijk
rondom een woning komen", zo
zegt hij. De juiste benaming "Le-
guan 125 Spinhoogwerker" heeft
in feite de vorm van een spin.

Met andere woorden de "poten"
kunnen ingetrokken worden. Het
gewicht is slechts 1300 kg. De Le-
guan 125 is zelfrijdend met een
Honda 13 PK benzinemotor en bo-
vendien voorzien van een lichtnet-
motor voor gebruik op de werk-
plek. De Spinhoogwerker is zeer
wendbaar en eenvoudig te bedie-
nen.

Het apparaat kan ook nog uitge-
voerd worden met stalen rupsen

voor gebruik in het bos, een dras-
sig terrein of bedrijfshallen waar
nog geen vloer is gestort. Door zijn
geringe afmetingen is de Leguan
125 ook inzetbaar op plaatsen
waar men met een gewone hoog-
werker niet bij kan komen. Laat bij
gebruik van de rijplaten beslist
geen sporen in de gazons na. Bart
Berentsen: "Ik heb de Spinhoog-
werker al enkele keren verhuurd.
De gebruikers toonden zich erg en-
thousiast over de vele mogelijkhe-
den".

ERVARING
Alvorens Bart Berentsen zijn eigen
bedrijf startte, deed hij op allerlei
gebied de nodige ervaring op. Zegt
hij: "Ik ben in 1973 als 19 jarige
knaap begonnen bij het voormali-
ge installatiebedrijf Bruggers in
Zutphen. Daar heb ik het vak van
electricien geleerd. In totaal heb ik
er zes jaar gewerkt. Vervolgens heb
ik mij, heel Nederland door, bezig
gehouden met het aanleggen van
LPG installaties bij tankstations
langs de autobanen.Dat was nog
in de tijd datje in een uur met de
auto vanuit Vorden naar Amster-
dam kon rijden", zo grapte hij In
die acht jaar leerde hij alle autoba-
nen in Nederland tot op z'n duim-
pje kennen!

Daarna werkte Bart Berentsen
zo'n tien jaar als gediplomeerd
loodgieter/electricien bij Rouweier
in Lochem. "Voornamelijk in het
onderhoud en klantenwerk, hart-
stikke leuk om te doen. Toen Rou-

weier zijn bedrijf vanuit Lochem
naar Zelhem verplaatste, zou ik in-
geschakeld worden bij de nieuw-
bouw, heel Nederland door. Dat
langdurig autorijden ambieerde
ik niet meer, dat had ik dus al eer-
der meegemaakt. Ik besloot toen
in 1996 voor mij zelf te beginnen
en wel als ZZP'er (Zelfstandige
Zonder Personeel).

.In eerste instantie hield ik mij één
tot twee dagen per week bezig met
het maken van ornamenten ter
verfraaiing van woningen. Veelal
opdrachten van installateurs die
dit werk aan mij uitbesteedden.
De overige dagen in de week "ver-
huurde" ik mij bij installatiebe-
drijven", zo zegt Bart Berentsen.
Geleidelijk aan, veelal via "mond-
reclame" kreeg hij steeds meer op-
drachten.

Momenteel heeft hij zijn handen
in de regio wekelijks vol aan het
verrichten van allerlei soorten in-
stallatiewerk. Installeren van bad-
kamers, leggen van goten, noem
maar op. Thuis aan de Deldense-
broekweg 16 in Vorden biedt echt-
genote Els de helpende hand bij
het maken van telf. afspraken e.d.
Over een paar jaar krijgt Bart hulp
van zijn thans 16-jarige zoon Ste-
fan. "Die heeft het helemaal in
zijn vingers", zo zegt vader Bart.
De jongste zoon Bram (13), heeft
andere ambities. Na zijn school-
periode wil de jongste telg in hui-
ze Berentsen zijn heil in de "tuin-
business" gaan zoeken.

Op zoek naar ingrediënten
voor de toverdrank.
Op donderdagmiddag 25 juli
organiseert Vereniging Natuur-
monumenten een heksentocht
voor kinderen. De kinderexcur-
sie staat onder leiding van een
boswachter. Aanmelden vooraf
is niet noodzakelijk. Vertrek-
punt is de watermolen bij kas-
teel Hackfort, Baakseweg 8.

Kinderen kunnen gratis deel-
nemen aan de excursie als zij als
heks verkleed komen, anders
wordt een bijdrage gevraagd.

De kinderen gaan gezamenlijk op
zoek naar de ingrediënten voor de
toverdrank. Vergeet nietje bezem-
steel mee te nemen!

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op woensdag- en don-
derdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informa-
tie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JULI
16 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
17 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
17 Openstelling tuinden De

Wiersse

18 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-
strijden

18-19-20 Kermis te Vorden
21 VRTCde Achtkastelenrijders,

Zomertocht
21 Openstelling tuinen De Wiersse
23 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
24 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
24 Welfare Rode Kruis de Wehme,

Handwerkmiddag, Inlasmiddag
25 Staringavond Kapel Wilden-

borch
27-28 Braderie Wichmond
28 Fietstocht Wildenborch
30 Avondrondleiding Pinetum

De Belten
31 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

HOLLANDSE
RIBLAPPEN

kilo nu

75

BIER IN BLIK
6-PACK OJV. GROLSCH,

HEINEKEN
6-pack a 3.69

nu 3 6-pack halen

2 e-pack betalen

GROENTE

CHIQUITA
BANANEN

kilo nu

99

on KOOPJE
SIEMENS

C45 PREPAY

van 139.00 voor 89200

Bij aankoop van
2 Iglo pizza crossa
naar keuze voor 3.99

1 doos Hertog zuivelzacht
naar keuze t.w.v. 1.85

gratis

N ESTLE MINI'S
O.A. KITKAT,
BROS, LION

zak a 250 gram a 1.89

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

• Altijd

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 -21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Oh FRIS-
DRANKEN

fles 1,5 liter a 0.90

GALL^GALL

COURVOISIER
COGNACV.S.

0,7 liter nu19299

GALL^GALL

M O L E N H O E K

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

V.O.F. Klompenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

Fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl
ledere avond open tot 19.00 uur.Siwters*

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie:
alle merken en soorten laarzen

3 soorten thermo, 2 soorten stalen neus.
Op is bij ons niet op!

v.o. f .

^^^ s ch oo r ste e n ve e g be d r i jf

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

I\H| Schoonmaakbedrijf

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

Horren en
hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

OPRUIMING

NNERELDl̂ NKEL
Raadhuisstraat 6 • Vorden

Voor wereldse cadeautjes voor vrienden
en familie.

profiteer nu van
kortingen tot 25%! HARMSEN

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000



(Advertorial)

BEURSPRAAT

Vrouwen beleggen beter
Is beleggen een mannenzaak? Wie
de ledenlijsten van de Vereniging

^ van Effectenbezitters (VEB) en de
Nederlandse Centrale Vereniging
van Beleggingsstudieclubs (NCVB)
bekijkt, weet beter. Bijna twintig
procent is vrouw. Toch werd de
eerste beleggingsstudieclub voor
dames in Nederland pas veertig
jaar geleden in 1962 opgericht
onder de naam Femina Fortuna.
Speciaal voor vermogende vrou-
wen die zó weinig inzicht hadden
in hun eigen financiën, dat zij met
hun hele vermogen waren overge-
leverd aan hun beleggingsadvi-
seur en de bank.

Daarom besteedde studieclub
Femina Fortuna in de beginjaren
niet alleen aandacht aan lucratief
beleggen, maar werden de deel-
neemsters in bredere zin wegwijs
gemaakt in de financiële wereld.
Op iedere bijeenkomst werd een
deskundige uitgenodigd die een
presentatie hield over onderwer-
pen als pensioen, verzekering of
erfrecht. Daarbij werd de beleg-
gingsstudieclub zeer intensief
begeleid vanuit de bankwereld.
Een natuurlijke situatie in een tijd
dat particulieren nauwelijks toe
gang hadden tot de beurs. Banken
en beleggingsmaatschappijen
hadden het beleggingsbedrij f ste-
vig in handen en stelden zich zeer
terughoudend op tegenover parti-
culiere initiatieven.

Het aantal beleggende vrouwen in
Nederland groeit gestaag sinds de
jaren zestig. Deze toename loopt
parallel met een proces dat in deze
periode zichtbaar was in de hele
Nederlandse samenleving: de
emancipatie van de vrouw.
Dezelfde vrouw die sinds de jaren
zestig niet langer kritiekloos luis-
tert naar haar vader, man en
zoons, werd onafhankelijker van
de bank.

Dat was overigens niet alleen het
gevolg van de toegenomen mon-
digheid. Grotere groepen particu-
lieren beschikten over de financië-

le middelen om te beleggen.
Bovendien creëerde de terugtreden-
de overheid bij veel Nederlanders,
zowel mannen als vrouwen, de
behoefte om voor de lange termijn
individuele reserves op te bouwen.

Uit recent onderzoek in de
Verenigde Staten door de weten-
schappers Brad Barber en Terrance
Odean is gebleken dat beleggende
vrouwen, gemiddeld genomen,
betere resultaten behalen dan
mannen. Barber en Odean analy-
seerden het gedrag van ruim
35.000 beleggers over een periode
van zes jaar. Daarbij maakten ze
onderscheid tussen effectenreke-
ningen geopend door vrouwen en
door mannen. Ze bekeken het
beleggingspatroon, de frequentie
van handelen en het resultaat, het
beleggingsrendement.

Uit het onderzoek bleek dat man-
nen gemiddeld anderhalf keer zo
veel handelden als vrouwen en
een significant lager portefeuille
rendement (bijna een procent-
punt) behaalden. Het verschil
werd nog eens sterker als enkel de
alleenstaanden werden bekeken.
De mannelijke vrijgezel handelde
gemiddeld 67% meer dan zijn
vrouwelijke tegenhanger en
behaalde een rendement dat bijna
anderhalf procentpunt lager lag.
Hoe komt dat? Mannen bleken in
hun beslissingen meer hun emo-
ties mee te laten tellen en dat
bepaalt meer dan eens hun
gedrag.

Vrouwen maken hun keuzes ratio-
neler. Bovendien muteren vrou-
wen minder en elke transactie
leidt tot transactiekosten, die het
rendement van de portefeuille
weer negatief kunnen beïnvloe
den. En dat terwijl mannen over-
wegend meer ervaring hadden
met beleggen: minder dan de helft
van de vrouwen gaf aan ervaring
op beleggingsgebied te bezitten
tegenover meer dan 62,5% van de
mannen.

De getrouwde vrouw die een
beleggingsrekening opent, laat
zich blijkens dit onderzoek tot
haar eigen schade adviseren door
haar man. Terwijl de gehuwde
mannelijke belegger kan profite
ren van de wijze raad van zijn
echtgenote.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

olitie varia GROEP

Man aangehouden in verband
met ontucht
De politie heeft op 2 juli een man
uit Vorden aangehouden op ver-
denking van ontucht met twee
jonge kinderen uit zijn buurt. Ook
zijn er door de ouders van twee an-
dere kinderen en door een volwas-
sen vrouw aangiftes tegen de man
gedaan wegens het plegen van
schennis. De verdachte is op 5 juli
door de rechter-commissaris in be
waring gesteld en zit dus nog vast.
Het onderzoek loopt nog.

Vrijdag 5 juli
Vond er een aanrijding plaats tus-
sen een personenauto en een ree.
Een bestuurder uit Lichtenvoorde
reed over de Zutphenseweg toen
plotseling een ree de weg over

stak. Een aanrijding was niet meer
te voorkomen. De ree werd gedood
en het voertuig beschadigd en
moest worden afgesleept.

Zaterdag 6 juli
Werd er melding gemaakt bij de
politie dat een bestuurder van een
auto weg wilde rijden terwijl hij
dronken was. Een bewoner van
een boerderij aan de Wiersser-
broekweg was wakker geworden
toen een auto zijn erf op reed.
Toen hij ging kijken zag hij dat een
bestuurder van een auto zijn erf
was opgereden en dat hij nu wilde
keren. Het keren lukte niet omdat
de band van zijn rechtervoorwiel
eraf was en hij op de velg reed. Te
vens had de auto aan de voorzijde
schade. De man is door de politie

aangehouden en ingesloten in het
bureau nadat hij een blaastest had
ondergaan. De man was onder in-
vloed van alcohol.

Werd er een melding gemaakt
van verlaten plaats ongeval. Een
bestuurder van een camper was
tegen een reclamebord aangere
den welke stond op de Burgemees-
ter Galleestraat en is vervolgens
doorgereden.

Dinsdag 9 juli
Kwam een inwoner uit Vorden aan
het bureau. Hij vertelde dat hij gis-
teren was bezocht door een man
die een grote truck bij zich had. De
man zou d.m.v. een hoge druk
spuit de oprit voor zijn woning
schoonmaken. De man had eerst
300 euro gevraagd maar toen de
melder dit te veel vond heeft hij
het voor 170 euro gedaan. Achteraf
voelde de melder zich bedonderd.
De melder heeft zich gemeld om
andere te waarschuwen voor dit
soort praktijken.

Werd er melding gemaakt dat er
huisnummer van paaltjes aan de
Almenseweg waren ontvreemd.

Woensdag 10 juli
Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een fiets. De fiets stond
gestald bij het zwembad en werd
aldaar weggenomen.

Is er een snelheidscontrole gehou-
den op de Ruurloseweg te Vorden.
Aantal passanten 467 waarvan er
4 te hard reden. Met als hoogste
snelheid 110 km/uur.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
Gevonden: mobiele telefoon, Poc-
ketline Swing.
Verloren: kentekenplaat.

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00-13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer
is 0900-8844.

PC de Graafschap
Zaterdag 13 juli jl. was er een
openingswedstrijd voor pony's in
Lochem. Daar behaalde Joanne
Pellenberg met Tania een Ie prijs
in de klasse B, cat. C.

Tessa Roelofs met Droopy een Ie
prijs in het progressief parcours
klasse B, cat C. Janneke Heuvelink
met Lombardo een Ie prijs in de
klasse M, cat E. Bart Hartman met
Jemen een 2e prijs in de klasse M,
cat. D. Janneke Heuvelink met Lom-
bardo een 3e prijs in het Jacht-
parcours in de klasse M, cat. E.

P.V.Vorden
De Ie wedvlucht met de Junioren
vanaf Lommei over een afstand
van circa 120 kilometer werd een
overwinning voor Henk Pasman.
Hij behaalde de eerste en de elfde
prijs. De overige uitslagen waren:
J. Meyer 2, 3; H. Eykelkamp 3, 12,
14, 16, 17, 18, 19; M. Tiemessen 4,
5, 7; A en A Winkels 6, 10, 15;
C. Bruinsma 8, 20; H. Stokkink 9.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde in de Oude
IJssel een viswedstrijd, waarbij de
vangst matig was. Er waren der-
tien deelnemers.

De uitslagen waren: 1) R. Eykel-
kamp 5 stuks- 92 cm; 2) R. Golstein
2 stuks- 50 cm; 3) W. Vreeman
2 stuks- 40 cm; 4) mevr. J. Golstein
2 stuks- 33 cm; 5) J. Gr. Jebbink
l stuks-19 cm.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Wat maak iej dan Toon, drink iej dat slechte water uut de krane
nog?" Toon van de Spitsmoes kwam net uut 'n hof. Nat bezweit van 't
heggescheern leet e een paar komme vol water deur 't halsgat loopn.
Gin wonder op zo'n heiten dinsdag, vegange wekke.

Of 't water slech veur mien is wet ik neet maor a-j\zo'n dors heb as
ikke smek 't ow nog wel goed. Trouwens, a-w hier in huus allemaole
bronwater zoln drinken, zoat t'r ene in de krante schreef, dan kwam-
me wiej dikke geld tekort.. Zo'n paar liter water geet t'r biej mien al-
lene daags wel deur.

"Dan zó-j van binnen al wel mooi vol kalk zitn". "Da's goed veur de
butte. En wieters doe-w nogal 's azien deur de sla, dat ontkalkt goed.
Dat gebruuke wiej eavenwels ok biej 't ontkalken van 't koffiezet-
apperaat en dat geet now al tien jaor met. En dankzij een hendjen
vol soda biej in de wasmeschine hef 't den al vieftien jaor vol eholn".

Dus veur ow hoeft die aktie veur 't zachte water neet?". Oh jaowel, luu
die wat minder attent bunt zölt bes naodeel van dat harde water
hemmen, dus wat dat betreft mag die aktie wel.. Maor 't is allemaole
zo betrekkelijk, meer een luxe prebleem. Luu in Afrika, die 't water
uut 'n graven mot haaln, zoln hondsbliej wean met ons 'slechte'water.
En wieter bunt t'r nog wel andere dinge waoj ow dikke oaver kont
maakn".

"Hoe bedoel iej?". Now, oaver dat slibverwerkingsbedrief. Dat zol niks
gin stank geven, maor daor heb ik mien twiefels oaver. De kommen-
de wekke wod an wat straoten de putten schone emaakt. En wat
schrif de gemeente daorbiej in "Contact'? "Dat t'r wel wat rioolstank
vriej kan kommen". Stinken as de mieter kó-j better zeggen. Dus zal
dat spul biej dat bedrief ok wel stinken. En dan wilt ze in de buurte
van dat bedrief een niej recreatiecenrum (De poort van 't Grote Veld)
vestigen Dat dan in de stank kump te zitn, wiej hebt jao vake westen-
wind! De boern wod met volle stankregels hier weg-epest en de ge-
meente haalt de stank weer nao hier! Geld schient nog altied op de
eerste plaatse te kommen en 't milieu een heel ende d'r achteran, hier
biej ons in d'n Achterhook".

H. Leestman

Grandioos slotfeest lustrumjaar
De Kraanvogel!
Een spetterend slotfeest besloot
zaterdagmiddag en -avond de
lustrumactiviteiten rond het
25-jarig bestaan van de Stichting
Samenwerkingsschool Kranen-
burg en Omstreken en rond het
15-jarig bestaan van De Kraan-
vogel.

Om vijf uur kwamen alle leerlin-
gen met ouders, andere familiele
den, belangstellenden en buurtbe-
woners naar school. De feestcom-
missie had het terrein rond de
school aangekleed met eet- en
drinkkraampjes, een open tent,
een fraaie caravan en een grote
platte wagen, die als podium dien-
de. De kinderen konden op een
houtvuurtje hun eigen broodje
bakken, er was soep, versnaperin-
gen stonden gereed en iedereen
kon genoeg drinken.

Afwisselend stonden alle kinderen
met een toneelstukje, een liedje,
een spelletje of een dansje op of
voor de platte wagen. Ook werd er
afscheid genomen van de meisjes
en jongens van groep 8, terwijl de
leerkrachten Nancy Rutgers en
Géraldine Izaks samen met Bert
Tuinman als de van de tv bekende
groep "Zaai" de stukjes aan elkaar
praatten. Veel hilariteit was er
toen het drietal op motor met
zij span kwam aanrijden. Ferdi
Schmitz vertoonde video-opnames
van de in maart opgevoerde voor-
stelling van de "Reis om de we-
reld" en Nancy kreeg alle kinderen
en de meeste volwassenen aan een
street-dance.

Later op de avond vertolkten leer-
krachten en ouders het verhaal
van de Zwiepse Witte Wieven en
was er een echt zigeunerorkestje.
Net zo fraai was het, dat toen het
donker begon te worden, de ter-
reingrootmeesters Bart Nijhof en
Laurens Bleumink de lampen op
het naastgelegen trainingsveld
van Ratti ontstaken en er nog ge
voetbald kon worden. Zo bleef het
mede dankzij het fraaie weer nog
lang gezellig.

DE KRAANVOGEL REISDE
OM DE WERELD
Het thema van dit lustrumjaar
was "De Kraanvogel reist om de
wereld".

De lustrumcommissie (bestaande
uit Mirjam Heuvelink, Hanneke
van Woerkom, Bert Tuinman, Nit-
ha Annink, Ria Adams en Ernst
Jan Somsen) heeft met dit thema
in het achterhoofd elke maand
van het afgelopen schooljaar een
bijzondere activiteit georganiseerd.

Het begon met een toepasselijk
t-shirt en een ballonnenwedstrijd
op de eerste schooldag, er waren
Olympische Spelen, bij de Kerstvie-
ring werd er heel internationaal
uitgepakt (bewoners van het voor-
malige klooster zorgden daarbij
voor gerechten uit hun eigen
land!), ouders en grootouders kon-
den lessen bijwonen, Gery Groot
Zwaaftink vertelde spannende ver-
halen op de ouderavond en na-
tuurlijk was er die fantastische
voorstelling in maart.

Een blijvende herinnering aan dit
lustrum is de vlaggenmast die
eind april voor de school is ge-
plaatst. Bij de verjaardag van iede-
re leerling van de school gaat van-
af dat moment de speciale school-
vlag in top!

Genoemde lustrumcommissie zet-
te alle activiteiten op poten, maar
zij kon daarbij rekenen op de be-
langeloze bijdrage van heel veel
ouders, die steeds opnieuw een
handje uitstaken.

Ook anderen, die niet zo direct bij
de school zijn betrokken, hebben
op vele momenten laten zien, dat
ze De Kraanvogel een warm hart
toedragen. Vooral daardoor bleven
de onkosten binnen de perken.

De lustrumcommissie wordt nu
opgeheven, maar over vijfjaar, bij
het volgende lustrum, zullen er
zeker opnieuw talloze activiteiten
ontplooid worden!



Voor

Antieke
meubelen

en

Ruitereport-

artikelen

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.0O uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruiteröport Het Pakhuiö 200ow*eube
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Vlees en Vleeswaren

Runderbraadlappen ug c 4."

Hamlappen ug c4.50

Gepaneerde schnitzels QR
500 gram €O.

5 slavinken 2?5

Wij gaan op vakantie
van 22 juli t/m 9 augustus.

vleeswarenvoordeel:

3 x 100 gram
vleeswaren

naar keuze voor

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

Szonne- QQQ
bloemen O?51

0 20 rozen
* Gemengd

boeket

Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN

Verhuur van
spinhoog werker

Prijzen per:

dag
weekend
week

inclusief BTW

€ 172.55
€ 260.00
€ 833.00

Deldensebroekweg 16
7251 RD Vorden
Tel. (0575) 55 45 01
Fax (0575) 55 45 02
Mobiel 06 54251986

Oe ROA

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

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

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

Dagmenu van 16 t/m 19 juli 2002
Dinsdag 16 juli

Woensdag 17 juli
Donderdag 18 juli

Vrijdag 19 juli

vvicncr schnitzel met aardappels en groente /
ijs met slagroom.
tomatensoep / wokki wokki van kip, roerbakgroente en rijst.
broodje braad worst met Mexicaanse aardappels en
maissalade / ijs en slagroom.
kippensoep / gebakken mosselen met saus, tartaar, friet en
rauwkost.

Dagmenu van 22 t/m 26 juli 2002
Maandag 22 juli
Dinsdag 23 juli

Woensdag 24 juli

Donderdag 25 juli

Vrijdag 26 juli

groentesoep / spare ribs met gebakken aardappels en groente.
wiener schnitzel met gebakken aardappels en groente /
ijs met slagroom.
knoflooksoep / rundvleessalade met div. vleeswaren en
stokbrood.
spies hawai, kip met ananas, aardappels en groente /
pudding met slagroom.
spinaziesoep met zalmsnippers / vislasagne met rauwkost.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen. Telefoonnummer 55 15 19
Ophalen is vanaf 17.00 uur maar u mag het ook bij ons opeten!

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

OPRUIMING
OP

SCHOENMODE

paren voor
prijzen

OP

OPBeatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

Wegens vakantie
gesloten

van 22 t/m 30 juli a.s.

DAVOQTA
BLOEMEN - PIANTEN
WOONACCESSOIRES

Zutphenseweg 5 • Vorden • TeL (0575) 55 13 34

Badmintonvereniging

Flash
Vorden

Bedankt de sponsoren
en adverteerders

voor de steun
in het afgelopen seizoen.

Fashion Corner
Huntink Kunststoffen
Kluvers
Schildersbedrijf
Boerstoel
Schildersbedrijf Peters
ABN-Amro
Weulen Kranenbarg
Rabobank
Graafschap- West

Siemerink Opticien
Klein Brinke
van Zeeburg & Visser
Giesen Schoenmode
Visser Mode
Helmink Meubelen
DA Ten Kate
Meeks Meubelen
Sportcafét Jebbink



Joffers
in de kapel
Deze titel doet wat behoudend
aan. Het gaat hier dan ook om
een jarenlange traditie van de
Steenderense Joffers.

Ook dit jaar exposeren zij in de
kapel van Bronkhorst van 20 juli
t/m 2 augustus a.s.

Tonen hun schilderstukken dan
ook een zekere behoudendheid,
zoals de titel zou kunnen suggere-
ren?

Dat valt te bezien. Wat wel duide-
lijk naar voren komt, via schilders-
doek en papier, is hun openstaan
voor de accenten van onze mode-
ren tijd.

De Joffers nodigen iederen van
harte uit voor een bezoek aan deze
tentoonstelling in de kapel met
zijn serene sfeer.

Goochelaar in Theater
Onder de Molen

Het beeldconcept van Wanda
Schaap bestaat uit het dag in,
dag uit verzamelen en manipu-
leren van materiaal.

Het bewerken en vervormen van
archiefbeelden loopt als een rode
draad door haar werk, dat bij op-
pervlakkige beschouwing vrolijk
oogt maar bij nadere beschouwing
vaak minder aangename beelden
oplevert en beklemmed kan wer-
ken. Ze zegt: „voor mij geldt dat
performanceachtig werk ook een
vorm van schilderen is. Het com-
poneren van een beeld, al of niet
met verf. Op dit ogenblik ben ik
bezig om de 'schilderijen' een plek
te geven in een ruimtelijk totaal
'verbindingen', uiteindelijk mo-
gen ze niet meer losgekoppeld
worden van de totale installatie.
De beelden van Sigrid Coreelmont
ontstaan als voorstellingen van

driedimensionale schilderijen. De
inhoud ontleent haar oorsprong
uit mythen en eigen vertellingen.
De sculpturen doen denken aan
gladde reep-achtige stukken, die
zich als weekdieren zouden willen
voortbewegen en daarbinnen hun
verhaal zichtbaar maken. Er is dui-
delijk sprake van een voor- en ach-
terzijde. Het is telkens een puzzel
om deze twee zijden en een derde
dimensie, in samenhang met de
vertelling, bijeen te brengen. De
gebruikte materialen zijn ijzeren
frames, aluminium platen, papier
maché, papydur en olieverf.

Deze expositie is van 21 juli tot 8
september 2002 in galerie 'Het Ge-
le Stoeltje', Burgemeester Gallee
straat 36 in Vorden, open op don-
derdag t/m zaterdag in de middag-
uren en op afspraak.
Of zie: www.hetgelestoeltje.nl

Eerste cd van de band 'Medler 4'
uit het Medler

Op 18 juli komt de eerste CD
uit van de band 'Medler 4', op de
cd die in eigen beheer wordt
uitgebracht staan gezellige ei-

gen liedjes, die in mei en juni
opgenomen zijn in de T3 studio
in Sinderen.

'Medler 4' bestaat uit toesen: Tonnie
Buunk, sax en zang: Johan Kamper-
man, gitaar en zang: Bob Berendsen,
drums en zang: Jan Wielheesen.

Kleurenpalet van de Achterhoek
In de maanden juni, juli en au-
gustus komen weer honderden
amateur-schilders naar de Ach-
terhoek om er te tekenen of te
schilderen. Vorig jaar maakten
veel amateur-kunstenaars ken-
nis met de mooiste plekjes van
dit deel van Gelderland. Ze zien
al weer reikhalzend uit naar
het vervolg.

De organisatoren van Kleurenpalet
van de Achterhoek, een schilder-
wedstrijd in etappes, heeft dit jaar
het aantal schilderdagen uitge-
breid -van zeven naar negen. De
wedstrijd heeft plaats op de zater-
dagen van 15 juni tot 24 augustus
2002. Het schildersevenement Cou-
leurs de Bretagne stond model
voor het Kleurenpalet van de Ach-
terhoek. De organisatie is in han-
den van de Lionsclub Zutphen, die
daarvoor een speciale stichting in
het leven heeft geroepen. Doel is
de schilderachtige Achterhoek on-
der de aandacht te brengen van de
vele amateur-schilders en hun ach-
terban, die Nederland kent. Steeds
meer mensen vinden in potlood,
penseel en palet een zinvolle tijds-
besteding. Ze krijgen nu een unie

ke kans om hun creativiteit te bot-
vieren op de prachtige natuur en
historische panden en plekjes in
de Achterhoek. Iedereen die graag
tekent of schildert kan meedoen.
Amateurs en professionals mogen
inschrijven voor één of meer da-
gen. Er zijn drie categoriein: het
jeugdpalet voor jeugd tot 18 jaar,
volwassenen vanaf 18 jaar schilde
ren om het 'Zilveren palet'. Zij ko-
men de volgende keren automa-
tisch in de derde categorie, het
Gouden Palet. In die categorie ko-
men ook alle genomineerden van
de slotmanifestatie van 2001. De
deelnemende schilders zitten
steeds in een andere gemeente en
mogen onderwerpen schilderen
die door de organisatie zijn uitge
zocht. Men is daarbij volledig vrij
in de keuze van de voorgestelde on-
derwerpen en de wijze van uitvoe
ring. Alle technieken, die vlak uit-
gevoerd kinnen worden: olie en
acrylverf, pastelkrijt, aquarel, gou-
ache, collages, mozaïeken zijn toe
gestaan. Uitgesloten zijn drie
dimensionale werken en foto's. Ie
der materiaal kan worden ge
bruikt: doek, karton, papier, zijde,
hout, metaal, porselein, glas, steen

etc. Het toegestane maximale for-
maat is 40x50 centimeter. De deel-
nemers dienen hun eigen materi-
aal mee te brengen. De kunstwer-
ken worden telkens beoordeeld
door een deskundige jury. Alle
kunstwerken worden ter plaatse
ingelijst en tentoongesteld. De
kunstwerken, die in de prijzen val-
len, worden door de organisatie in
bewaring genomen om in de fina-
le op zaterdag 24 augustus in de
hal van het stadhuis van Zutphen,
opnieuw door een deskundige jury
te worden beoordeeld. Naast waar-
devolle prijzen krijgen alle win-
naars een certificaat. Per dag kun-
nen 80 personen deelnemen. Voor
elk van de negen schilderdagen is
ecu prijzenpakket van circa 500 Eu-
ro beschikbaar. De hoofdprijs, die
tijdens de afsluitende expositie in
de nieuwe hal van het stadhuis van
Zutphen wordt bekendgemaakt op
zaterdag 24 augustus is een 'schil-
derachtig'-weekend voor twee per-
sonen naar Barcelona. De data en
plaatsen waar nog geschilderd kan
worden zijn: Hengelo (Gld.) op 20
juli, Lochem op 27 juli, Zutphen op
3 augustus, Vorden op 10 augustus
en Doetinchem op 17 augustus.

Zwart geld wit wassen! De Ruur-
lose goochelaar Wim Hoog-
hiemstra weet er alles van.

Woensdagavond 17 juli laat hij het
publiek zien hoe je dat moet doen.
Zijn optreden maakt onderdeel uit
van de zomersene 'Verhalen en
muziek' die elke woensdagavond
in de maanden juli en augustus
plaats vindt in Theater Onder de
Molen in Vorden. De verhalen wor-
den op 17 juli verzorgd door Dinie
Hiddink en Peter Hoefnagels.

Dinie Hiddink wordt ook wel de
Annie M.G. Schmidt van de Ach-
terhoek genoemd en vertelt komi-
sche verhalen die ze voor het

grootste gedeelte allemaal zelf
bedenkt. De schrijver Peter Hoef-
nagels zal woensdagavond een
gedeelte uit één van zijn romans
voorlezen. Hij doet dit in combi-
natie met het zingen van enkele
jazznummers en wordt daarbij bij-
gestaan door theaterorkest The
Mills Fathérs.
Dit orkest bestaat uit Gerrit Ems-
broek (banjo), Tony 'Toots' Fraas
(accordeon) en Ab Buitenhuis
(piano). Theater Onder de Molen is
gevestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden.

Kaarten kunnen besteld worden
via de reserveerlijn of de plaatselijke
VW. Zie ook advertentie.

Hoe is de 'beterwaterl'-stand?
Ruim twee maanden voeren we
nu actie voor beter, minder
kalkrijk water in Vorden en
Wichmond. Als we een tussen-
balans opmaken is er veel posi-
tiefs te melden. De inwoners
van onze gemeente reageerden
fantastisch.

Bijna 600 klaagbrieven en een aar-
dig bedrag van bijna 400 euro als
steun voor verdere acties bewijzen
dat de slechte waterkwaliteit voor
velen een erg groot probleem is.
De verontwaardiging over het lak-
onieke gedrag van onze monopo-
listische waterleverancier is zeer
groot. Als in veel gemeenten in de
Achterhoek waar 'hard' water
wordt geleverd even fel zou wor-
den gereageerd zou de kans op een
snelle verbetering van de water-
kwaliteit vóór het jaar 2007 onge-
twijfeld wél een goede kans ma-
ken.

En daar zit het probleem waarop
we als werkgroep stuiten.We
stuurden aan alle ons bekende me
dia (dagblad-edities, nieuws- en
huis aan huisbladen en radio- en
TV-Gelderland) informatie over
onze actie die je toch echt wel
uniek mag noemen. Het komt niet
vaak voor dat de inwoners van een
dorp zich massaal verzetten tegen
het beleid van een instelling die
faalt in haar opdracht om een
goed en verantwoord product te le-
veren. Goed water is een basisvoor-
ziening en dat moet geen slechte
smaak, geen extra onkosten en sto-
ringen voor de gebruikers en geen
grote ergernis wekken.

Onze actie is uniek en heeft een
grote nieuwswaarde, maar we ha-
len er niet de 'grote pers' mee. Het
'Gelders Dagblad', tweemaal door
ons benaderd, reageert niet en be-
steedt geen aandacht aan de me-
ning van consumenten die veront-
waardigd zijn over de vele erger-
nis, schade en onkosten die dit te
kalkrijke water veroorzaakt.

TV-Gelderland, die oorspronkelijk
telefonisch had toegezegd aan-
dacht te besteden aan dit pro-
bleem, heeft waarschijnlijk en zo-
als gebruikelijk Vitens benaderd
voor nadere informatie en laat
daarna niets meer zich horen. De
zaak is, moeten we aannemen,
toen vakkundig door Vitens in de
doofpot gestopt. Radio Gelderland
heeft ons wel benaderd maar vol-
stond met een nietszeggend inter-

viewtje van drie minuten zonder
aandacht te besteden aan onze ac-
tie. Waarschijnlijk ook als gevolg
van bij Vitens ingewonnen infor-
matie waaruit bleek dat men in
het hoofdkantoor van dit bedrijf
niet erg gesteld is op veel publici-
teit over de slechte waterkwaliteit.
Tegen deze grote invloed van een
machtige instelling met veel spe-
cialisten op het gebied van de beïn-
vloeding van pers en publiek kun-
nen wij niet op. Er is daar boven-
dien een groot budget van vele
honderdduizenden euro's beschik-
baar om er elk kwartaal bij ons in
te hameren dat het Gelderse water
perfect is (lees de Waterkrant die
huis aan huis wordt verspreid). Eu-
ro's die nota bene door ons als con-
sument bijeen zijn gebracht.

Conclusie: actie staken? Toch niet.
We gaan door ook omdat er juist
deze week twee hoopgevende reac-
ties waren. In Lochem zijn enkele
mensen zo kwaad over de vele
kalk en over de bruine, wasgoed
bedervende vlekken in het water
dat er wordt geprobeerd ook daar
een protestactie te starten. En in
Warnsveld wordt door een en-
thousiaste inwoner die over veel
relaties beschikt onderzocht of
daar, net als in Vorden, een mas-
saal protest kan worden ontke-
tend. Dat geeft ons, de drie leden
van de werkgroep 'Beterwater!', de
moed om toch door te gaan. Ook
omdat we hopen dat de inmiddels
door ons geïnformeerde leden van
de Provinciale Staten zich in deze
misstand zullen gaan verdiepen.
We vertrouwen dat ook u ons blijft
helpen.

Om dit najaar te kunnen adver-
teren en om daarmee ook in ande-
re plaatsen reacties los te maken
hebben we meer geld nodig. Daar-
om zijn we dankbaar voor uw bij-
drage op rekening nr 32.74.818.03
bij de RABO met vermelding 'Aktie
Beterwater!'.

En voor elke 'klaagbrief die u nog
in de bekende bussen bij Super de
Boer, de Openbare Bibliotheek en
bij Bakker Besselink in Wichmond
kunt deponeren. En we zijn óók
dankbaar voor de medewerking
van de directie van Drukkerij Wee
vers en de redactie van 'Contact'
die wél positief achter deze ge
rechtvaardigde actie staan van de
Vordense bevolking en uitvoerig
aandacht besteden aan het ge-
vecht om 'Beterwater!'.

Zomerfietstocht 'Achtkastelenrijders'
De Rijwiel en Toerclub 'De Acht-
kastelenrijders' organiseert op
zondag 21 juli haar jaarlijkse
'Zomertocht'.

Een fietstocht van 40 kilometer, ui-
termate geschikt voor het gehele
gezin. De organisatie heeft tussen

Vorden en Ruurlo een prachtig
parcours uitgestippeld. Men kan
dan ook zondagmorgen in deze
twee gemeentes vertrekken. In
Vorden bij caferestaurant 'De Her-
berg' en in Ruurlo bij caferestau-
rant 'De Luifel'. Deelnemers kun-
nen zich daar ter plekke opgeven.



Duidelijk over ingewikkelde financiële zaken

Financiële Bijsluiter
verplicht vanaf l juli

Wat doet de Autoriteit

Financiële Markten?

De vaste commissie voor
Financiën van de Tweede
Kamer heeft op 6 februari jl.
ingestemd met een nieuwe
vorm van toezicht op de finan-
ciële markt. Als controlerend
orgaan op het gedrag in de
financiële marktsector had het
ministerie van Financiën de
Stichting Toezicht Effecten-
verkeer (STE) voor ogen. Maar
omdat dit gedragstoezicht een
breder werkterrein heeft dan
alleen het effectenverkeer, is de
naam STE veranderd in
Autoriteit Financiële Markten.
De Autoriteit-FM neemt het
toezicht op de Financiële
Bijsluiter voor haar rekening.
In de nabije toekomst zal /ij
ook gaan waken over alle con-
sumentenvoorlichting in de
financiële markten.

De zomer begint goed. Vooral voor degene die over-
weegt een beleggingshypotheek of een ander ingewik-
keld financieel product aan te schaffen. Vanaf l juli
zijn aanbieders van complexe financiële producten
verplicht om de klant de Financiële Bijsluiter mee te
geven. Daar staat heldere informatie in over onder
andere het rendement, de kosten en het risico van het
product. De Autoriteit Financiële Markten (voorheen
de Stichting Toezicht Effectenverkeer) houdt toezicht
op de Financiële Bijsluiter.

Sinds l maart is deze Autoriteit de
verantwoordelijke gedragstoezicht-
houder op de financiële markten.
Dat houdt in dat de/.e instel l ing het
gedrag van de marktpartijen in de
financiële sector in de gaten houdt.
De Autoriteit
Financiële Markten
let er daarbij op dat
het marktproces orde-
lijk en transparant
verloopt. Daarnaast
moet er een zuivere verhouding zijn
tussen de aanbieder van een finan-

cieel product of dienst en de consu-
ment.

Bescherming
Net als bij de inmiddels overbeken-
de medicijnenbijsluiter, geeft de

Financiële
Bijsluiter
belangrijke
informatie
over wat het
product pre-

cies doet. Door het invoeren van de
Financiële Bijsluiter wordt de con-

r »iie MMMOkkrM: o» HiwnrWK Bijiluirer.

Helderheid bij sparen, beleggen,
verzekeren en lenen

Met een campagne wordt bekendheid gegeven aan de Financiële Bijsluiter.
sument beter beschermd. Het docu-
ment zal de hoeveelheid kleine let-
tertjes aanzienlijk verminderen. Het
geven van voorlichting en het zor-
gen van helderheid bij allerlei vor-
men van sparen, beleggen, verzeke-

ren en lenen, is de belangrijkste
functie van de Financiële Bijsluiter.
Met deze Bijsluiter in de hand kun-
nen consumenten zelf een verant-
woorde keuze maken in het woud
van complexe financiële producten.

Alexander van Ree blij met hypotheekkeuze:

"Als je te weinig weet, zeg je te snel ja"
Alexander van Ree en Sabrina
van Ravenswaay staan op het
punt om te gaan samenwonen.
Van Rees driekamerappartement
in het Utrechtse Transwijk gaat
hun nieuwe thuis worden. De 28-
jarige Van Ree heeft drie jaar
geleden met gezond verstand én
een goede adviseur voor zijn hui-
dige hypotheekvorm gekozen. Van
Ree: "Toch had ik best die
Financiële Bijsluiter kunnen
gebruiken."

In 1999 kocht Alexander van Ree,
opleidingsadviseur bij een ICT-
opleidingsinstituut, zijn huidige
appartement. "Ik ben speciaal tot
mijn vijfentwintigste bij mijn
ouders blijven wonen, zodat ik goed
kon sparen om mooie spullen te
kopen. Maar ik had ook weer niet
zolang gespaard om mezelf in een
topzware hypotheek te storten; ik
wilde er mijn inboedel mee kopen.
Dit driekamerappartement kreeg ik
uiteindelijk voor ruim twee ton aan
guldens. Dat lage prijsje kwam
vooral ook omdat het stucwerk
eigenlijk direct opnieuw moest wor-
den gedaan."

Beleggingshypotheek
Voor zijn 'leefbare' hypotheek heeft
Van Ree gekozen voor een zoge-
naamde beleggingshypotheek: niets
aflossen, alleen rente betalen en
geld laten beleggen in beleggings-
fondsen. Ziet hij zich/elf als een
gokker? Alexander, verbaasd: "Een
gokker? Nee, de fondsen waar ik
voor heb gekozen, zijn veilige fond-
sen. Het rendement is niet super-
hoog, maar het risico is ook laag.
Met een maandelijkse inleg van
zeventig euro een jaarlijks rende-
ment van acht a negen procent en
een looptijd van dertig jaar, ver-
wacht ik na dertig jaar in één keer
het grootste deel van mijn hypo-
theek af te kunnen lossen." En nu
het wat slechter gaat in de ICT-bran-
che, is hij niet bang dat hij niet aan

Alexander van Ree: "Ik had wel een Financiële Bijsluiter kunnen gebruiken.'

de renteaflossing kan voldoen? "Ik
werk en ben ervan overtuigd dat ik
dat ook zal blijven doen, al zou het
in een andere branche zijn. Met 5,5
procent voor vijftien jaar vast, blij-
ven de kosten binnen de perken.
Bovendien heb ik een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Mocht er
iets gebeuren, dan is de hypotheek
daardoor afgelost."

Kennis
Waarom heeft hij gekozen voor zijn
huidige hypotheekvorm? Van Ree:
"Mijn kosten zijn nu redelijk laag.
Zo houd ik een groot deel van mijn
inkomen over om aan andere zaken
te besteden. Via een collega ben ik
aan de perfecte tussenpersoon geko-
men. Ik weet intussen zelf ook een
en ander van hypotheken en heb ook
uitgebreid navraag gedaan naar de
oplossingen die de tussenpersoon

bood. Onlangs nog heb ik mijn
financiële situatie laten controleren
door een kennis uit de verzekerings-
wereld. Deze vertelde me dat ik een
goede keus had gemaakt."

Moeilijk kiezen
Van Ree kan zich heel goed voor-
stellen dat mensen moeite hebben
een goede hypotheekvorm te kiezen.
Hij vindt de Financiële Bijsluiter
dan ook een prima initiatief. "Zeker
voor mensen die iets minder kaas
hebben gegeten van dat soort zaken.
Als je ergens minder van afweet,
ben je toch eerder geneigd gewoon
maar ja te zeggen tegen een gebo-
den oplossing. Daar kun je achteraf
goed spijt van hebben." Van Ree
leeft zich ook in in de rol van de
hypotheekaanbieders: "Het zal best
moeilijk zijn om hypotheekproduc-
ten met een beleggingsonderdeel

met alle voors en tegens in heldere
taal te beschrijven. Driejaar gele-
den had ik zo'n bijsluiter ook wel
goed kunnen gebruiken. Gelukkig
heb ik een gezond verstand én een
goede adviseur."

Wirwar
In de wirwar van financierings-
mogelijkheden heeft Van Ree
keuzes kunnen maken die hem goed
bevallen. Van Ree is er van over-
tuigd dat het ook Sabrina zal beval-
len in Transwijk. Van Ree: "Wat wil
je? We zitten tien minuten fietsen
van het centrum in een rustige wijk.
Zonder teveel kopzorgen." Van Ree
weet al wat hij waarschijnlijk met
de ruim EUR 30.000 overwaarde op
zijn appartement gaat doen. "Die
gaan we waarschijnlijk in een nieuw
huis steken, als het samenwonen
een beetje wil lukken."

ALTIJD
ACÏÜEEL

Wie alles wil weten over de
Financiële Bijsluiter, doet er
goed aan op het internet te kij-
ken. Op de site www.definan-
cielebijsluiter.nl is een schat
aan informatie te vinden over
dit nieuwe en verhelderende
product. Naast een rondleiding
met daarin de antwoorden op
algemene vragen, vindt de
bezoeker er uitleg over rende-
mentstabellen en een overzicht
van de punten die in de
Financiële Bijsluiter aan de
orde komen.

Erg handig is de Financiële
Kies Wijzer. Hiermee kan op
een gemakkelijke wijze een
vergelijking gemaakt worden
tussen verschillende Financiële
Bijsluiters. Ook geeft het
invullen van de Financiële
KiesWtjzer een goed beeld hoe
een financieel product in elkaar
zit.

Op www.definancielebijslui-
ter.nl is ook ruimte gemaakt
voor een quiz. De bezoeker kan
hiermee zijn kennis over de
Financiële Bijsluiter op een
speelse manier testen.
Naast deze quiz worden de
gebruikte begrippen op een
zorgvuldige en duidelijke
manier uitgelegd. Ook vindt u
op deze website nuttige adres-
sen en antwoorden op vaak
gestelde vragen.

www.definancielebijsluiter.nl



rij maken van
het aanrecht weer

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

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

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

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

HoLjSLAG Voor u de beste keus !

Te huur in Baak:

geheel ingerichte
industriële
werkplaats

inclusief kantoor
en kantine

400 m2.

Tel. (0575) 44 18 04

V R A A G D E G R A T I S C A T A L O G U S A A N !

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcu/o (Old.)

Tel. 0545-272795
• Wefcl (Old.)

M. O314-683319

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor do cursussen!
voor particulieren on bedrijven!

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis • HTML pro - Website onderhoud • Webmaster -
PHP basis • PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Op alle in voorraad zijnde

zomer-
collectie

15% korting
op = op

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

Zojuist gepubliceerd:

www.payrollselect.nl

Payroll Select

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers N e t

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 5573 10

Fax (0575) 5573 11

E-mail: info(q>weevers.net

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

WOENSDAG 17 JULI 09.00 UUR
start zomeropruiming

op de merken:

• Roosenstein-Wolke • Mat de Misaine • Alan Red & Co

Roosenstein Quality Wear
Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden

Zondag 28 juli
14.00 - 20.00 uur

TOBCANG
Café Zaal Hotel Heezen
J.F. Oltmanstraat 5
Steenderen
0575-451204
www.hotelheezen.nl

MAZJOPOP
Sf&NDB&N

Red Rock
Slotlaan 145
Doetinchem

0314-390331
www.red-rock.nl

palve
prijzen

Turfs t raa t 33, Zutp l i t -n

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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