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Babybiggenmealbal Kas Bendjen op vrijdag 17 augustus:

Derde CD voor Kas Bendjen

De Vordense dialectband Kas
Bendjen brengt op vrijdag 17
augustus de cd 'Uut eigen deu-
ze' uit. Dit gebeurt tijdens het
jaarlijkse Babybiggenmealbal
in Kranenburg. Tijdens het con-
cert van Kas Bendjen zijn er tal
van gastoptredens. De Vordense
band Framed speelt in het vóór-
programma van het Babybig-
genmealbal.

Het verhaal is inmiddels bekend.
Na een aantal jaren optreden nam
de band Kas Bendjen twee jaar ge
leden een 'sabbatical year' op. Ge-
woon even een jaartje niet optre-
den. Vorig jaar augustus begon het
toch weer te kriebelen en klom-
men de Vordense dialectrockers
weer het podium op van hun ei-
gen georganiseerde Babybiggen-
mealbal op het erf van boer Wes-
selink in de Kranenburg.

Het afgelopen jaar hebben de le-
den van Kas Bendjen niet stil geze-
ten. Na een aantal optredens be-
sloten ze om weer een cd op te ne-
men en vroegen ze Cordon Groot-
hedde om deze cd te produceren.
"Een heel precies mannetje", blikt

zanger Hans Krabbenborg terug
op de cd-opnames. "De ene keer
zong ik weer iets te hoog en daar-
na was het weer te laag. Terwijl ik
het zelf heel natuurlijk vond klin-
ken. Je kunt het ook overdrijven,
dacht ik wel eens."

Toch is de samenwerking met Cor-
don Groothedde - die vroeger in de
Zutphense formatie Poundcake
speelde - erg goed bevallen. "Het is
een erg mooie cd geworden. We
zijn er dan ook heel tevreden
over." Kas Bendjen heeft er bewust
voor gekozen om de cd helemaal
in hun eigen studio op te nemen.
"Het kost erg veel tijd om een cd
op te nemen", legt Hans Krabben-
borg uit. "Daar komt nog eens bij
dat als je daar een studio voor af-
huurt, je allemaal toch zeker an-
derhalve week vrij moet nemen
om alles achter elkaar op te kun-
nen nemen. Wij hebben er dan
ook bewust voor gekozen om alles
in de avonduren te doen."

MANNENKOOR
In totaal staan er veertien num-
mers op de nieuwe cd van Kas
Bendjen. Ook een delegatie van

het Vordens Mannenkoor is op de
cd te horen. Zij verlenen hun voca-
le medewerking aan het nummer
Jajum.

"Vorig deed het Vordens Mannen-
koor ook al mee aan ons Babybig-
genmealbal", vertelt Hans Krab-
benborg. "Dat was een gigantisch
succes. Vandaar dat we ze voor de
cd opnieuw hebben gevraagd."
Ook op vrijdag 17 augustus is het
Vordens Mannenkoor weer van de
partij. Datzelfde geldt voor de Bor-
culose doedelzakspeler Raymon
de Lange. "Verder hebben we nog
een aantal andere verrassingen in
petto, maar daar kunnen we nu
nog niets over zeggen."

Voorafgaand aan het muzikale
spektakel zullen op vrijdag 17 au-
gustus een zes tot zeven luchtbal-
lonnen de lucht in gaan. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Wie de
omgeving van Vorden eens van bo-
ven wil zien kan zich opgeven bij
drummer Rene Groot Wassink, te-
lefoon (0575) 55 43 04.

Voor meer informatie zie ook
www.kasbendjen.com

Braderie Wichmond:

*We laten ons niet door een
natte 'pokkel' afschrikken'
"We hadden zaterdagmorgen
'de pokkel' behoorlijk nat, maar
we laten ons in Wichmond niet
gauw door een beetje water
afschrikken', zo zegt dhr. Harry
Mentink, voorzitter van de
braderiecommissie Wichmond/
Vierakker.

De braderie werd dit weekend voor
de 25e keer gehouden. In de be-
ginjaren berustte de organisatie
bij de muziekvereniging 'Jubal'. In
de organisatie waren trouwens
destijds ook leden van de biljart-

vereniging 'KOT vertegenwoordigd.
Toen op gegeven moment dreigde
dat, gezien de geringe opbreng-
sten (Jubal organiseerde de brade
rie namelijk om van de opbrengst
instrumenten te kunnen aan-
schaffen) de braderie zou verdwij-
nen, nam 'KOT' de organisatie op
zich en nam dhr. Harry Mentink
de voorzittershamer van dhr. Wim
Altena over. Overigens legt dhr.
Mentink absoluut niet de nadruk
op het voorzittersschap. 'We doen
het met heel wat mensen samen.
Zaterdagmorgen waren we met

een grote groep om half zes 's mor-
gens in stromende regen bezig
met het opbouwen van de 80 kra-
men. We vinden dat gewoon leuk
om te doen', zo zegt dhr. Mentink.
Toen we hem zondagmorgen spra-
ken was hij opnieuw met een nat
pak naar huis gegaan, want zon-
dagmorgen moest de rommel van
de dag ervoor worden opgeruimd,
want ook deze dag moest de bra-
derie doorgang vinden en helaas
in de vroege uurtjes wederom re
gen! Desondanks op zaterdag te-
vreden standhouders. Toen de

weersomstandigheden waren op-
geklaard, veel bezoekers die niet te
beroerd waren om een duit in het
zakje te doen. Met andere woor-
den er werd heel wat gekocht en
genuttigd. Datzelfde kan van de
zondag gezegd worden, 's Middags
heerste er een gezellige drukte. De
braderie is voor de biljartclub geen
vetpot. Dhr. Mentink: 'Wij huren
voor een bepaald bedrag de kra-
men zelf en verhuren ze dan weer
aan de standhouders. Wanneer je
de kosten eraf trekt dan mag je blij
zijn dat je er een paar honderd
gulden aan overhoudt', zo zegt hij.
Dat 'KOT' echt niet op winstbejag
uit is blijkt wel uit 'de koffie met
krentenbrood'. Mentink: 'Beide da-
gen krijgen de standhouders dit
gratis van ons aangeboden. Met
een aantal van hen zijn in de loop
der jaren hechte vriendschappen
ontstaan. Sommige standhouders
zijn hier al zo'n 17 jaar kind- aan-
huis. Kijk bijvoorbeeld naar me-
vrouw Koks uit Ulft. Ik weet niet
anders of zij staat haar 'levenlang'

al met breiwerk bij ons op de bra-
derie', zo zegt dhr. Harry Mentink.
Voor de kinderen op deze braderie
tal van spelletjes en attracties, al
was het jammer dat het lüchtkus-
sen vanwege de regen op zaterdag
achterwege moest blijven. Ook een
groep mensen die zich absoluut
niet door welke weersomstandig-
heden dan ook laten afschrikken,
was de countryclub uit Warnsveld.
Zij gaven beide dagen 'tussen de
bedrijven' door een aantal demon-
straties.

Kom naar de
Oranjefeestweek

Vierakker-
Wichmond

Zie het f eestprogram ma
in Contact

Feestweekkrant
Warnsveld
Voor de special van de Feestweek in Warnsveld ontvangen we
berichten en advertenties gaarne vóór 10 augustus aanstaande.
Deze krant verschijnt in Warnsveld, Vorden en Zutpen.

De redactie Weekblad Contact
Drukkerij Weevers

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 uur J. Schipper, Winterswijk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 augustus 10.00 uur ds. J.E. Akihary, Deventer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 uur eucharistieviering, Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 augustus 17.00 uur eucharistie.
Zondag 12 augustus 10.00 uur woord- en communiedienst..

Weekendwacht pastores
12-13 augustus]. Nijrolder, Baak/Rheden, telefoon (026) 4953118.

Weekenddienst huisartsen
11-12 augustus:dhr. Steringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 10-17 augustus apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, telefoon 0575-512666.

Tandartsen
11-12 augustus WF. Haccou, Vorden, tel. (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.
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Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592.Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 055-5053322.

Politie tel. 0900-8844 (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 bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenscweg 30, 7241 CN Lochem. tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar. tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8. 7021
GLZelhem, 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-
626140. VoOr overige zaken: 0314-626126. internet; www.des-
tiepel.nl - E-mail; info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min):

NTNThuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.; 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicuré L Evers-Jansen, tel 0575:462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. 0575-556908;
Iha Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a,
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel, 057&-
552129. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur,

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256,

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

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. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 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. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling 0900-2021210.
Dierenambulance tel. 0900-9991999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel, 553405.
Pcrsonenalannering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidvcrzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur; tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV: Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hpbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen én lesbische vrouwen: Info; voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim); voor vrouwen 0315-
683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Slanker en fitter voor, tij-
dens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblij-
vend info op werkdagen (van
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
tel. 0575-572127.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575-
553283, b.g.g. 06-51106955.

• Te koop: supermooie Jack
Russelpups, 2- en 3-kleurig,
laagbenig en kortharig, ingeënt
en ontwormd. Vakantieregeling
geen probleem. Tel. 0573-
461640.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt è contant. Tel. 0543-
451311.

• Te koop op zaterdag 11 au-
gustus 10.00 uur wegens
beëindiging en verhuizing:
1 caravan; ± 1000 rode mulder
dakpannen; 1 bosmaaier z.g.
a.n.; 2 heteluchtkanonnen; lan-
ge ijzeren buizen 6 m lang o 6
cm; 1 kalvermixer 90 l; 2 pony-
tuigen; hangkettingen met
beugels; oude zicht en zijs;
houten schuurraamkozijnen;
krachtkabel; 1 cirkelzaag; bo-
nenstokken; melkbussen; ge-
reedschap enz.; huishoudka-
chel; meubilair; 2 salontafels
en stoelen; teilen en oude
huishoudelijke artikelen enz.
en kleine rommelmarkt bij
Hulshof, Zutphenseweg 96,
Vorden, tel. 0575-551748.

• Met het Kasteeltuinconcert
'X-maal Jazz' brengt de
KunstKring Ruurlo komende
vrijdagavond, 10 augustus
een schitterend, gevarieerd
muziekprogramma in de tuin
van Huize Ruurlo. Tot donder-
dagmiddag 17.00 uur zijn bij
de WV Ruurlo, Wildenborch-
seweg 9, nog goedkope toe-
gangskaarten in voorver-
koop verkrijgbaar a 30 gul-
den per kaart. Op vrijdag be-
taalt u 35 gulden, overdag bij
de WV, 's avonds aan de in-
gang van de concerttuin. Kin-
derkaarten kosten steeds 10
gulden. Nadere informatie:
KunstKring Ruurlo, 0573-
452075.

• Verlies gewicht en centi-
meters met behoud van ener-
gie. Bel voor informatie: Annie
Haaring, 0575-467381.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673.

• 'Wist u dat? CDA Vorden
streeft naar het tot zijn recht la-
ten komen van de identiteit van
mensen en gemeenschappen,
want de samenleving is niet
een optelsom van alleen maar
individuen, die hun eigen be-
lang vooropstellen.'

• Te koop: 3-pers. caravan,
in goede staat f 300,-. Tel.
0575-556596.

• Te koop mooie: blauwlede-
ren 2-zits bank 5 jaar oud, tel.
0575-555500 na 18.00 uur.

• Terug van vakantie weer
echte koffie! Deze maand in
de reclame (pondspakken
nog voordeliger!) Wereldwin-
kel Vorden.

• Te koop: scooter Apritla
SR zwart/geel'95 f 1100,-.
Zutphen 0575-521488.

• Boedelverkoop: eiken eet-
tafel o 1,20 m f375,-; eiken sa-
lontafel o 1,00 m f275,-; sche-
merlamp eiken f50,-; hang-
lamp eiken f25,-; hoekbank-
stel stof f 150,-; servieskast 95
cm br. f 175,-; TV-meubel 2 la-
den f225,-; terrasvijver rond 1
m f75,-; 2 molenstenen 50 en
80 f50,-; diepvrieskist 130 x
65 x 87 hoog f50,-; 4 stoelen
eiken f50,-; 3 barkrukken ei-
ken f50,-. Tel. 0575-552288 /
06 53346 026.

• Wij, jong enthousiast gezin,
zoeken i.v.m. werk op 'De Vijf-
sprong' leuke ruime woning
te huur in Vorden of omge-
ving. Tel. 0545-477727.

• Te koop: 3.40 ha kuilgras
en restpartij mais ± 18 ton.
G.W. ten Have, tel. 521400.

• Zoals de koffie thuis
smaakt, smaakt hij nergens!
De Wereldwinkel Vorden.

• Ontsnapt: haan, goud-
bruin/zwart. Tel. 552281.

Gediplomeerd
thuiskapster

komt bij u aan huis.

Tel. 0575-526784 of
mobiel 06-15102403

Denkt u aan de
zomeropenstelling
van de bibliotheek:

tot en met 18 augustus
dinsdag t/m zaterdag

van 10-12 uur geopend,
de middag en avond

gesloten.

Vanaf 21 augustus
weer de gebruikelijke

openingstijden.

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Te). (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Langzaam ben je van ons weggegleden
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn.
Datje nooit meer bij ons zult zijn.

Na een moedige strijd vol wilskracht, is waardig
heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame pa

Bernardus Albertus Bouwens
Ben

op de leeftijd van 55 jaar.

Hermien Bouwens-Nijenhuis
Sabine - Jowilco
Dieter - LJesbeth
Bart

1 augustus 2001

Hofstraat 32
7255 CJ Hengelo (Gld.)

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze collega en medewerker

Joop Buiting

Gedurende ruim 30 jaar heeft hij zijn beste krach-
ten gegeven aan onze bank.

Veel bewondering hebben we voor zijn energie en
doorzettingsvermogen die hij uitstraalde tijdens zijn
ziekte.

In onze herinnering zullen we Joop met respect blij-
ven gedenken als een fijne en opgewekte collega
met veel plichtsgevoel en ruimte voor humor.

We wensen Berna, Annelies, Ruud, Noortje en ove-
rige familieleden heel veel sterkte in deze moeilijke
tijd.

Collega's, Directie,
Bestuur en Raad van Toezicht
Rabobank Graafschap-West.

Beek, 31 juli 2001

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!

barbecue/oosterse weken
Veldverse
sperzieboontjes 4 Af\
500 gram €0.68 11W

Heerlijk fris

schijf watermeloen 4 Af\
per stuk €0.68 l *K/

Nieuwe oogst
Opal pruimen
500 gram €1.13249

Vers uit eigen keuken!
steak-salade OQQ
200 gram €1.35

Lekker wokke... Thaise

roerbakgroente QQQ
400 gram €181 O v/O400 gram

Panklare
paksoy
500 gram €0.90 198

Lekker tussendoor, bij de barbecue

echte groenteman-salade QQfi
200 gram €1.3s£*/O

Aanbiedingen week 32

deè^guwKfewari,'
Fam. J. HUITINK

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman.nl



Broertje van Laura en Marleen
Loek en Anita Wensink-Wilgenhof

'•>--.-.

gS .... . .

Almenseweg 25
7251 HM Vorden
0575-553717

Voor velen een verrassing,
voor ons een grote beslissing,
maar zeker geen vergissing.

I

Op dinsdag 31 juli 2001 is onze zoon en mijn
broertje geboren.

Vlggo

Gina Luimes, Wim Zweverink
en grote broer Kai

Middenweg 52
7255 WT Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 36 88

Viggo verblijft tijdelijk in het Slingeland Ziekenhuis
te Doetinchem.
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Beretrots zijn wij met de geboorte van onze zoon

LüC

Hij is geboren op 2 augustus 2001 om 13.26 uur,
weegt 2730 gram en is 49 cm lang.

Ronald en Esther Rouwenhorst-Nijenhuis

Vogelzang 10
7234 SZ Wichmond

Wilt u LUC komen zien?
Bel dan even, anders slaapt hij misschien.
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Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Roosmarijn
Everdina Janna

Roosmarijn is geboren op donderdag 2 augustus
2001.

Martijn en Miranda
Voskamp-Bruinsma

Biesterveld 27
7251 VR Vorden

„Onvoorstelbaar mooi"

Welkom lieve

o*fSil
5 augustus 2001.

Raymond, Berna en Dide Lichtenberg

De Stroet 11
7251 CP Vorden
(0575) 553893

Hartelijk dank aan allen die 14 juli voor ons een 0
onvergetelijke dag hebben bezorgd.

Het was geweldig.

Tot ons grote verdriet is na een arbeidzaam, blijmoedig leven overleden,
onze lieve moeder, oma en 'oude oma'

Gerharda Johanna Emsbroek-Huetink
Weduwe van Jan Wouter Emsbroek

*Diepenheim, 13 mei 1915 t Vorden, 1 augustus 2001

Vorden: Gerrit Emsbroek
Marcelien Emsbroek-Huig

Gijs, Elsbeth

Boreham (GB): Jonny Emsbroek
Aiken, Pamela

Driebergen: Riëtte van der Hucht-Emsbroek
Karel van der Hucht

Jantien Zeven-van der Hucht
Frank Zeven

Floris, Marije
Bart, Jan Wouter

Vorden: Wouter Emsbroek
Thérèse Emsbroek-Oude Wolberts

Martijn, Astrid, Karin

Onze dank gaat uit naar
Dikkie Rothman, Cynthia Gietelink en Albertine Oosterink,

die haar de laatste jaren zo liefdevol verzorgd hebben.

Bella Vista
Zutphenseweg 38
7251 DK Vorden

In overeenstemming met de wens van de overledene heeft de begrafenis in
kleine familiekring plaatsgevonden.

Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG
van 13 augustus
t/m 4 september

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
Dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 552432.

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
Dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 551255.

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220
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Maondag 20 augustus hop ik 85 jaor te
wodden.

A'j mien daormet wult felisiteern bu'j den-
zelfden dag van harte welkom op „Cam-
ping Kleine Steege", Hackforterweg 33 in
Wichmond van 14.30 uur tut 18.00 uur.

Marie Pellenberg-Kriet

Nieuwstad 32 -K 114
7251 AJ Vorden
>-—•••— - - «•... - - .... .......................

We hebben vanaf heden weer
verse snijbloemen.

Ook zonnebloemen / kalebassen

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Voor uw

Weekendje weg

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kanlotvn /c.
Vorden, /iilphensevveg 2o
telefoon: 0575-558237

Hengelo, R;mdlniisstraat 21
telefoon: 0575-558310

Steencleren, lUirjj. Smitstr.ial 21
telefoon: 0575-558105

Het doet ons heel veel verdriet dat ons huis voor

Bob

slechts een tussenhaven mocht zijn.

Bob is 2 augustus 2001 overleden en 6 augustus
2001 in besloten kring gecremeerd.

Het lichtje in zijn vuurtorentje
zal voor ons altijd blijven branden.

M

Jacquelien en Alex Kant

De Steege 29
7251 CK Vorden

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling en het medeleven tijdens de ziek-
te en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Truus Sarink-van Til

Familie W.J. Sarink

Vorden, augustus 2001
Hamminkweg 2

gelijk zich een vader ontfermt
over zijn kinderen, ontfermt
Zich de Here over wie Hem vrezen.

Ps. 103: 13

De Here nam tot zich, Zijn kind, onze lieve zorgza-
me moeder en oma

Johanna Hendrika Wonnink
weduwe van Johannes Voskamp

*geb. 21-05-1912 t overl. 04-08-2001

Bergschenhoek: Diny Gille-Voskamp
Ary Gille

Koekange: Mineke Bout-Voskamp
Sjoerd Bout

Vorden: Willie Velhorst-Voskamp
Henk Velhorst

en kleinkinderen

4 augustus 2001

'de Poeiert'
Galgengoorweg 3
7251 JC Vorden

Moeder is thuis.

De rouwdienst zal worden gehouden op D.V.
woensdag 8 augustus om 12.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden, waarna aansluitend
om 13.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden,
waarbij u wordt uitgenodigd.

Geen bloemen.
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tei: 0575557474
Telefex: 0575-557444

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 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.

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 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
• BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden,
met ingang van 10 augustus tot en met 21 september 2001 ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.M. Pelgrum,
Hamminkweg 4, 7251 RB Vorden op 6 februari 1990 verleende vergun-
ning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding artikel 8.19 Wet
milieubeheer van 7 maart 1996) voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie H, nummer 1226, adres in-
richting: Hamminkweg 4 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in voor de verkoop van (bruto) 225,7 kilogram NH3 productie
ruimte aan het agrarisch bedrijf van de familie Dijkman-Lubberdink,
Hazeberg 12 te Barchem (gemeente Lochem).

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 22 septem-
ber 2001. 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 bovenge
noemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken
na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voor-
zitter is beslist.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 10 augustus tot en met 7 september 2001 ter in-
zage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. maatschap Rossel-Kerseboom, Deldenseweg 6, 7251 DN Vorden, adres
inrichting Deldenseweg 6 te Vorden en

2. maatschap J.C. en AA Kornegoor, Galgengoorweg 22, 7241 RV Lochem,
adres inrichting Galgengoorweg 17 te Vorden

om uitbreiding/verandering van de huidige milieuvergunning voor een
agrarisch bedrijf.
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 iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 8 september 2001.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 8
september 2001.

'B OUWEN STALLINGSRUIMTE KAPELWEG 2 TE VORDEN

OUWEN BEDRIJFSHAL MET KANTOOR NETWERKWEG 6

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 3, lid 3.5.4 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werk-
veld-Oost" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bedrijfshal
met kantoor aan de Netwerkweg 6. Deze vrijstelling maakt het bouwen
met een hogere goothoogte mogelijk.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 2 augustus tot en met woensdag 29 augustus 2001 ter in-
zage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schrifte
lijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling
te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het bou-
wen van een stallingsruimte op het perceel Kapelweg 2 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van maandag 13 augustus tot en met 9 september 2001, ter inzage ter ge
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkin-
gen aan ons kenbaar maken.

pfcERKEERSBESLUIT

Op 20 maart 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Vorden een verkeersbesluit genomen waarbij:
1. een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld is, door plaatsing van

borden Al en A2 (maximumsnelheid en einde maximumsnelheid; bei-
de voorzien van de tekst "ZONE" en "60") overeenkomstig bijlage l van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende
wegen en weggedeelten in de gemeente Vorden, voor zover gelegen
buiten de bebouwde kom en ten noordwesten van de Wildenborch.se
weg: Almenseweg, Beltenweg, Enzerinckweg, Galgengoorweg, Gazoor-
weg, Grote Veldweg, Hamelandweg, Heidepolweg, Heijendaalseweg,
Joostinkweg, Kamphuizerweg, Larenseweg, Mispelkampdijk, Molen-
dijk, Van Lennepweg, Oude Borculoseweg, Reeoordweg, Rietgerweg,
Rondekampweg, Schoolhuisweg, Sekdijk, Vennemansweg, Veldwijker-
weg, Vordensebinnenweg, Warkenseweg, Wientjesvoortseweg en Wil-
merinkweg;

2. de voorrangregeling op de Almenseweg ingetrokken is door plaatsing
van bord B2 (einde voorrangsweg) en verwijdering van de borden BI
(voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruis-
ende weg) overeenkomstig bijlage l van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990;

3. de voorrang op de kruising Almenseweg - Overweg, door plaatsing van
borden B4 (voorrangskruispunt zijweg links) en B5 (voorrangskruis-
punt zijweg rechts) overeenkomstig bijlage l van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990, vooralsnog te handhaven;

4. een adviessnelheid van 60 km/uur is aangegeven, door plaatsing van
borden A4 (adviessnelheid) en A5 (einde adviessnelheid) overeenkom-
stig bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
in de bocht van de Wildenborchseweg nabij de Oude Zutphenseweg en
in de bocht van de Wildenborchseweg nabij de Nijlandweg;

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, derhalve voor 19
september 2001, daartegen een met redenen omkleed bezwaarschrift in
te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden.

OERISTISCHE BEWEGWIJZERING

Door een interne reorganisatie is de ANWB er niet in geslaagd om de toe
ristische bewegwijzering voor het begin van het zomerseizoen te plaat-
sen. Medio augustus neemt de ANWB met de deelnemers contact op over
het plaatsen van de bewegwijzeringsborden.

ERDE PARTIËLE HERZIENING STREEKPLAN
GELDERLAND 1996 MET BETREKKING TOT WINDENERGIE

Gedeputeerde staten van Gelderland maken bekend dat provinciale sta-
ten op 20 juni 2001 de derde partiële herziening van het streekplan Gel-
derland 1996 met betrekking tot windenergie hebben vastgesteld. Deze
herziening was nodig, niet alleen vanwege (inter)nationale afspraken om
meer duurzame energie te gaan produceren, maar ook omdat het streek-
plan niet voorzag in beleid over dit onderwerp. Het provinciaal ruimte
lijk beleid is gericht op de realisatie van windturbineparken in de daar-
voor geschikt geachte gebieden, die in de herziening zijn omschreven. In
deze kansrijke gebieden wil het provinciaal bestuur de realisatie van
windturbineparken stimuleren. Daarnaast is er een aantal gebieden om-
schreven waar plaatsing van windturbineparken slechts onder stringen-
te voorwaarden kan geschieden. Tot slot zijn er gebieden omschreven
waar plaasing is uitgesloten. Plaatsing van solitaire windturbines is uit-
gesloten, met uitzondering van bedrijventerreinen in de kansrijke gebie
den en bedrijventerreinen in gebieden waar plaatsing van windturbi-
neparken slechts onder stringente voorwaarden kan worden toegestaan.

Terinzegelegging.
De derde partiële streekplanherziening met betrekking tot windenergie
ligt vanaf 15 augustus 2001 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage
in de bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 9 te Arnhem en op
de gemeentesecretarieën van de gemeenten in Gelderland. Voor Vorden:
bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Provinciale Staten zijn van mening dat met deze streekplanherziening
geen concrete beleidsbeslissingen zijn genomen waaartegen beroep mo-
gelijk is.



'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Schuttestraat 26 (*)
Kapelweg 2 (*)
Kamphuizerweg 7 (*

aanvrager
Mts. H.E. Bouwmeester
B.L. Kistemaker
M. Bourgondiën

inhoud
bouwen pluimveestal
bouwen stallingsruimte
bouwen carport/ bergruimte

datum ontvangst
26-07-2001
27-07-2001
31-07-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijkheid om in de periode van 9 au-
gustus tot en met 5 september 2001 een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied,
waarvoor een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethou-
ders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet afhandelen omdat de bouwplan-
nen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

OUWVERGUNNINGEN

Plaats
Hamsveldsezijweg 4

Baakseweg 12
Holtmaet 11

aanvrager
H. Krabbenborg en
mw. A. Stoffels

W. Rietman
G.W. de Jonge

inhoud
bouwen garage/bergruimte
annex dierenverblijf

bouwen stal zoogkoeien
bouwen bergruimte

vrijstelling
- vernieuwing
met verplaatsing

- bouw garage
- bouw dierenverblijf
- oppervlak

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekend-
making van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied.

Rekenen
De officiële koers van de euro is f 2,20371. Moeilijk om mee te rekenen.
Handiger is het rekensommetje:

Vermenigvuldig het bedrag in euro's met 2 en tal daar 10% bij op.
5 euro = 2x5 = 10 gulden + 10 procent = f 11,-.
Omgekeerd werkt het net zo: 4 gulden: 2 = 2 euro -10 procent = € 1,80

Voor wie dit te lastig vindt: er zijn ook handige omrekenmachientjes
voor weinig euro te koop.

Op vakantie in 2001 in een land dat de euro invoert?
Neem geen buitenlands geld mee terug. Het is na l maart 2002 niet meer
geldig. De munten kunt u in Nederland niet meer omwisselen. Wel kunt
u deze munten bij banken afgeven die ze doorgeven aan instellingen die
goede doelen behartigen. Tot l april 2002 kunt u wel buitenlandse bank-
biljetten inwisselen, maar u betaalt transactiekosten.

Meer informatie?
Bel gratis de Eurolijn: 0800-1521, bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. Of
kijk op de Eurosite: www.euro.nl.

NVAL1DENPARKEERKAART BINNENKORT VERLOPEN?

Vraag dan voor l oktober van dit jaar een nieuwe aan. De regelgeving
gaat namelijk veranderen, waardoor onder andere de kosten hoger wor-
den.

E EURO KOMT

Vanaf l januari 2002 is de euro het wettig betaalmiddel. Dan is het over met de gulden, de mark of de franc.
Het zal wel even wennen zijn. Maar ook wel weer makkelijk bij vakantie in het buitenland. We rekenen een
brood in Spanje of Finland met dezelfde munt af als in Nederland.

Welke landen doen mee aan de euro?
Duitsland Ierland Nederland Griekenland (DING)
Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk (FLOF)
België Italië Portugal Spanje (BIPS)

Hoe lang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunt u alleen nog met euro's betalen.
Tot l april 2002 kunt u guldens gratis wisselen of storten bij een bank waar u een eigen rekening heeft.
Tot l januari 2003 kunt u guldens op uw eigen rekening storten of wisselen, maar hiervoor kunnen provisie
kosten in rekening gebracht worden.
Wie na l januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de Nederlandse Bankom deze in te wisse-
len. Dat kan voor munten tot l januari 2007, bankbiljetten kunnen bij (een filiaal van) de Nederlandse Bank
worden ingewisseld tot 2037.

Automatische omzetting in euro's
Al het geld op bank- en girorekeningen, verzekeringen, hypotheken etc, wordt automatisch omgezet in euro's.
Daar heeft u geen omkijken naar. Automatische betaalopdrachten blijven doorlopen, maar nu in euro's. Uw
bank zorgt ervoor dat u nieuwe overschrijvingsformulieren krijgt.
De bekende blauwe acceptgiro verandert van kleur: de euro-acceptgiro is lichtgeel. Dat is zo gedaan om ver-
warring te voorkomen.

Cadeautje
Iedereen vanaf 6 jaar kan in december een setje met de Nederlandse euromunten krijgen. Betalen ermee kan
pas vanaf l januari 2002. U kunt er wel vast aan wennen. U krijgt een waardebon waarmee u een eurokit kunt
halen. De waarde van de eurokit is € 3,88 (f8,55) (l, 2, 5,10, 20 en 50 eurocent en l en 2 euro).

Euromunten te koop vanaf 17 december 2O01
In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u in de regel vanaf l januari 2002 euro's terug als wisselgeld.
Ook als u met guldens betaalt. Het afrekenen kan daardoor wat langer gaan duren dan u gewend bent.
U kunt dit voorkomen door er voor te zorgen om zo snel mogelijk met euro's te betalen. Als u met pinpas, chip-
of creditcard betaalt gebeurt dit automatisch.
Vanaf 17 december 2001 kunt u euromunten aanschaffen. Er zijn dan voor f 25,- pakketten te koop met euro-
munten: 4 munten van l eurocent, 3 van 2 eurocent, 5 van 5 eurocent, 5 van 10 eurocent, 5 van 20 eurocent,
5 van 50 eurocent, 3 van l euro en 2 van 2 euro. (€ 11.35 x 2,20371 = f 25,00).

RENGPUNT GROENAFVAL

Op zaterdag 11 augustus 2001 kunt u uw grof snoei- en tuinafval weer in-
leveren bij het brengpunt op het parkeerterrein bij sporthal het Jebbink.
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er weer een medewerker van Berkel Milieu
aanwezig om uw groenafval aan te nemen.

Het is inmiddels de vijfde zaterdag in 2001 waarop de mogelijkheid wordt gebo-
den uw groenafval in te leveren. Op 14 april, 12 mei, \l juni en 14 juli 2001 is er
door de inwoners van de gemeente al veel gebruik gemaakt van het brengpunt.

Zaterdag 8 september en zaterdag 10 november zijn de laatste zaterdagen in 2001
waarop u uw groenafval bij het brengpunt kunt inleveren.

Bij het brengpunt kunt u uw blad en grasmaaisel, takken en snoeiafval
(tot 15 cm dik) inleveren. Het is niet toegestaan uw groenafval vÜÜr 10.00
uur af te geven. Hierop wordt toegezien.
Voor snoeiafval dikker dan 15 cm, bedrijfsafval en grond kunt u terecht
bij de stortplaats in Lochem of Zutphen. De spelregels voor het wegbren-
gen van uw snoei- en tuinafval kunt u vinden in de Afvalkalender
2001/2002.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

Al weer een jaar in Vorden.
Daar moet op getrakteerd worden.
Daarom bij iedere aankoop
een leuke attentie cadeau!

Feestaanbieding:

chipolata-
vlaai
van f 18,25 voor

f 12,50
red Bosvel'

Specialiteit:

zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

FredBosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

maar N
maak't
niéttedék.

KIJK OP WWW.KANKERBESTRIJDING.NL
OF BESTEL DE GRATIS FOLDER 'GENIET
VAN DE ZON, MAAR MAAK T NIET TE
GEK' BIJ NEDERLANDSE <V
KANKERBESTRIJDING/KWF, S
SOPHIALAAN 8, 1075 BRAMSTERDAM.



'In de Reep'n':

Prachtige route tijdens Kastelenrit
De Vordense aanspanning 'In
de Reep'n' die zondag 12 augus-
tus voor de 25e keer de Kaste-
lenrit organiseert, is er ook dit
jaar weer in geslaagd de deel-
nemers een fraai parcours voor
te schotelen. Hierbij wordt
getracht om de kastelen zo
dicht mogelijk 'in het vizier* te
krijgen. Als de eerste deel-
nemers zondagochtend vanaf
de kasteelweide vertrekken,
ziet het eerste gedeelte van de
route er als volgt uit:

Oprit kasteel richting dorp- r. Hor-
sterkamp- rotonde Stationsweg-1.
Burg. Galleestraat- r. Almenseweg-
1. oprit Den Bramel- 1. Almense-
weg- r. Het Enzerinck-1. Larense-
weg- r. Enzerinckweg-1. Galgeng-
oorweg- 1. Schoolhuisweg- 1. Wil-
denborchseweg- r. inrit kasteel
'Wildenborch'- 1. weiland in- uit
het weiland 1. Nij landweg-1. Wil-
denborchseweg(stapvoets)- 1. Ka-
pelweg- einde weg 1. Mosselseweg-
r. Wiersserbroekweg- Ie r. kasteel
Medler- om het kasteel- einde oprit
na wit hek links- r. aanhouden-
einde 1. Schoneveldsdijk- over

Baaksebeek r. zandweg- stop bij
kasteel 'De Wiersse'- einde oprit
na het hek rechts Wiersserallee
r. Ruurloseweg in draf-1. Onstein-
seweg- over de Veengoot r. Schutte
straat- over de tweede beek 1.
achteringang kasteel Vorden.

Tijdens de lunch op de kasteelwei-
de is er voor het publiek volop ge-
legenheid om de aanspanningen
van nabij te bekijken. Op de kas-
teelweide zijn deze dag nog meer
acitiviteiten. 'S morgens geeft
Monique Klaver een demonstratie
Kür op muziek (Aangespannen).
Ook geven 4 leden van de rijver-
eniging 'De Graafschap' met hun
ponies een demonstratie, 's Mid-
dags opnieuw Monique Klaver.
Verder een demonstratie van Sara
van Fessem Kür op muziek (Onder
t' Zadel). Voorts een vaardigheids-
proef en enkele hindernissen, ver-
zorgd door een zestal leden van
'Stap en Draf uit Hengelo en 'In de
Reep'n' uit Vorden.

De middagroute ziet er voor de
deelnemers aan de Kastelenrit als
volgt uit: achteringang kasteel

Vorden r. Schuttestraat- r. Vorden-
sebosweg- oversteken Christina-
laan- r. Willem Alexanderlaan-
kruising rechtdoor Nieuwstad-
r. Deldenseweg- bij Rondweg
r. over fietspad- 1. Eldersmaat-
r. Baakseweg- 1. Hackfortselaan-
l.Boshuisweg-1. Vierakkersestraat-
weg- over de brug r. kasteel Suder-
as stapvoets- r. Dorpsstraat- over
brug 1. Baron v.d. Heijdenlaan-
Hackforterweg- 1. Baakseweg-
r. Riethuisweg- 1. Hamminkweg-
einde weg r. Deldenseweg- Hil-
verinkweg- grote weg oversteken
Hilverinkweg- r. richting kasteel
Kiefskamp- voor oprit L- rechts de
wei in.

Daarna is het dan bij kasteel Kiefs-
kamp verzamelen 'geblazen',
waarna de stoet een half uur later
in kolonne en op nummer
vertrekt voor het laatste gedeelte
richting het dorp. De route ziet
er dan als volgt uit: uit de wei bij
Kiefskamp r.- einde 1. Lindeseweg-
einde r. Hengeloseweg- r. Horster-
kamp- 1. Nieuwstad- 1. Raadhuis-
straat- r. Dorpsstraat- r. Horster-
kamp-1. oprit kasteel Vorden.

Mo torsport

Duits Kampioenschap Schleiz

Op het stratencircuit van Sch-
leiz werd gestreden om punten
voor het Duits kampioenschap.

Het circuit heeft een lengte van 7
km en kent een hoogteverschil
van 900 meter. Op zaterdag reden
WIm Verweijmeren en Koen Kruip
met hun zijspancombinatie naar
een 4e trainingstijd achter Göt-
tlich, Hoek en Veltjens.

Als 6e gingen zij de Ie bocht in. In
de 4e ronde wisten ze de kop over
te nemen van Göttlich waarna ze
de wedstrijd wisten te winnen met
12 seconden voorspong op Gött-
lich en Rosscher.

Op hetzelfde circuit werd ook een
zijspanrace verreden voor het EK.
Hieraan deden GP coureurs mee
zoals Abbott/Biggs.

Ier vergelijking: in de training zet-
ten Abbott/Biggs een tijd neer van
2.30 min. Vermeijmeren/Kruip de
den hetzelfde rondje in 2.42 min.

De EK race werd overigens in de 2e
ronde afgevlagd wegens hevige
regenval.

Over 2 weken rijden de heren in
het Belgische Gidiness.

2500e bezoeker
Heiligenbeeldenmuseum
Vorig jaar kon eind augustus
de 2.000e bezoeker worden be
groet van het 'Museum voor
Heiligenbeelden' in de Antonius-
kerk op de Kranenburg.

Een verrassende start van het op
10 juni daarvoor geopende mu-
seum. In het tweede jaar van zijn
bestaan blijkt dat deze start niet
alleen het gevolg was van belang-
stelling voor iets nieuws met het

risico dat deze interesse daarna
zou verflauwen.

Dit weekend, op zondag 4 augus-
tus, kon namelijk al de 2.500e
bezoeker van dit seizoen worden
begroet. 'Dat heeft' - vertelt VKK-
voorzietter de heer Bart Hartel-
man - 'twee oorzaken. We zijn dit
jaar eerder opengegaan in ver-
band met de tijdelijke tentoonstel-
ling 'Kruistocht op de Kranen-

burg', die we hebben kunnen sa-
menstellen dankzij de fraaie col-
lectie crucifixen die we vorig jaar
van een aantal instellingen en par-
ticulieren als schenkingen hebben
ontvangen.

Daarnaast mochten we tot nu toe
al zo'n kleine dertig groepen ont-
vangen en rondleiden. Groepen
die het gevolg zijn van de bekend-
heid die dit Vordense museum in-

middels ook landelijk heeft gekre-
gen'.

Overigens werkt het actieve be
stuur nog steeds aan het ver-
beteren van de service voor de be
zoekers. Zo werd, dankzij een
schenking, de benodigde afspeel-
apparatuur verkregen om in de
nabije toekomst de voorlichting
over de beelden nog te verbeteren.
Er is al een brochure voor een
'Beeldenroute' waardoor bezoe
kers een toelichting krijgen op de
36 van de 350 heiligenbeelden die
in de kerk zijn opgesteld. Er wordt
nu gewerkt aan een geluidsbandje
dat men al wandelend langs de
beelden kan beluisteren. De band
bevat korte beschrijvingen van de

levens van deze 36 heiligen. Deze
methode van informatie wordt al
in veel musea toegepast.

Voor een bescheiden bedrag kan
nog dit seizoen in de kerk zo'n
bandje met afspeelapparaatje wor-
den gehuurd. Samen met het
klankbeeld 'Een Heilig Beeldver-
haal' dat veel bewondering oogst
van de bezoekers wordt zo een pro-
gramma geboden dat een bezoek
aan dit museum zeer de moeite
waard maakt.

De Antoniuskerk, die zoals bekend
in 1999 als kerk moest worden
gesloten, krijgt - dankzij de heili-
gen en hun beelden - in brede
kring verheugd veel aandacht.

Arjan Mombarg kopman
WK-ploeg skeeleren ?
Afgelopen week vonden in Por-
tugal de Europese Kampioen-
schappen Skeeleren plaats. Een
van de leden van de Nederland-
se ploeg was Arjan Mombarg
uit Vorden.

Mombarg nam op vrijdagavond
deel aan een race over 5 km, ver-
deeld over 11 rondes van 450 m.
Mombarg kon goed meekomen
maar mengde zich niet in de eind-
sprint omdat dit te veel risico's
met zich meebracht. Hij gebruikte
de 5 km. als voorbereiding voor de
marathon van zaterdag.

Zaterdagmorgen om 11.00 uur
ging de marathon van start met
ca. 70 rijders, waaronder 7 Neder-
landers. Onder hen bevond zich
ook de Nationaal Kampioen Arjan
Smit.

Het parcours bestond uit een rou-
te van 3.5 km, die 13 keer moest
worden afgelegd. In het parcours
zat geen enkel vlak stuk. Er was
een gedeelte met een stijgingsper-
centage van 12%! Tijdens de afda-
ling werden snelheden behaald
van 80 a 85 km. per uur. Onder aan
een van afdalingen moest met de
ze snelheid een rotonde naar
rechts worden genomen.

Mombarg, die in het verleden nog
al eens onderuitging bij dit soort
situaties, wist zich keurig staande
te houden in dit geweld. Na 5 ron-
des waren er nog slechts 2 Neder-
landers in de strijd, waaronder on-
ze plaatsgenoot. Arjan Smit was al

na 5 ronden uitgestapt. Bij het in-
gaan van de laatste ronde was
Mombarg nog als enige Nederlan-
der over in een groep van 21, met
voornamelijk Belgen, Duitsers, Ita-
lianen en Fransen.

Als eenling was het bijna onmoge
lijk om voorin te komen omdat je
er gewoon niet tussen wordt gela-
ten. Mombarg finishte uiteindelijk
als 16e, een plaats waar hij dik te
vreden mee was. De marathon
werd gewonnen door de Italiaan
Romani, voor de Belg Hebbrecht
en de Fransman GicQuel.
Het optreden van Mombarg is de
bevestiging van het sterke seizoen
dat hij doormaakt. De "meester-
knecht" van Erik Hulzebosch en
Arjan Smit, die vorig jaar nog voor
Ecotrans/Freewheel reed, is op dit
moment een van Nederlands beste
skeeleraars.

Het is dan ook vrijwel zeker dat
Mombarg zal worden uitgezonden
naar het Werledkampioenschap,
dat in de tweede helft van septem-
ber in Zuid-Frankrijk zal plaatsvin-
den.

Als hij zijn huidige vorm weet vast
te houden, kan hij wel eens tot
kopman van het Nederlandse
Team worden aangewezen.

De Vordenaar ligt hier niet be-
paald wakker van. Hij geniet met
volle teugen van de "uitstapjes",
die hij nu maakt en het werk op
de boerderij gaat volgens hem
gewoon door.

De Nederlandse Hartstichting initieert:

Nederland loopt zich fit
op Wereld Hartdag
De Nederlandse Hartstichting
organiseert op 30 september
2001 in het kader van Wereld
Hartdag de Nederlandse Harts-
tocht. Dit is een fitloop voor ie
dereen: jong en oud, sporters
en niet-sporters.

De Nederlandse Hartstocht wordt
in meer dan 80 gemeenten gehou-
den. De Hartstichting verwacht
dat meer dan 8.000 mensen zullen
deelnemen. Op Wereld Hartdag
wordt mondiaal aandacht besteed
aan het probleem van hart- en
vaatziekten. Jaarlijks overlijden
hieraan wereldwijd bijna 16 mil-
joen mensen.

Lopen voor jezelf en anderen
De Nederlandse Hartstocht is een
initiatief om zoveel mogelijk men-
sen aan te zetten tot een gezonde
leefstijl en meer bewegen. Daar-
naast is het een sponsorloop waar-
bij de opbrengst wordt ingezet
voor de financiering van nieuwe
projecten op het gebied van bewe
ging en gezondheid. Kortom men
loopt voor de eigen gezondheid en

voor die van anderen. Inschrijving
in deze regio is mogelijk bij Aero-
bic Dance Centre Ruurlo, Denne-
appel 7 en Indoor Sport Vorden,
Overweg 16.
Alle deelnemers ontvangen een
certificaat en een hartvormig
lampje.

Fitlopen
Fitlopen is een laagdrempelige ac-
tiviteit en daarom zeer geschikt
voor jong en oud, getraind of on-
geoefend. Bij fitlopen loopt men
individueel of onder deskundige
begeleiding in een stevige wandel-
pas, afgewisseld met allerlei rek-,
strek- en tempo-oefeningen.

Organisatie
De Nederlandse Hartstocht in een
initiatief van de Hartstichting en
komt tot stand met medewerking
van sport- en gezondheidscentra,
fysiotherapeutische centra en
wandelgroepen verbonden aan de
EFAA (European Fitness ans Aero-
bic Association) en het NOC'NSF.
De Nederlandse Hartstocht wordt
gesponsord door Becel en Spa.



www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 750 Mhz, 128 M
AMD Duron 800 Mhz, J i.
AMD Athlon Thunc&f
AMD Athlon ThunÜl&düik;
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SpelletjesPC
AMD Athlon T h u n è i l
NVidia RivaTNT2 1
AMD Athlon Thun&
Geforce 2 MX 32 (VI :jA Wöutf 3Ö:;;6b hardc

PC-133 MHz., uiiiilliiArx Moederbord, 64
VGA, AC '97 Sou| .fen CDROM, 56K6 M
1 ,44MB Diskdrive, ' .l; ATX, Win 95/98 Toets

v.a. f 1.645,-
f 1.645,-
f 1.725,-
f 1.875,-
f 1.945,-

t,a, f 2,075,-

|f 2.075,-

||f 2.175,-

)ii de Sp>|letjesPC)
loos Nef\|erkkaart,
h ScfQltwieel Muis.

een gratis up ,18 SDRAM

17 inch monitor f 449,- • 15 inch monitor f 389,- • tpT'CDRom een Liteon'SPPlI x
10 CD-Brander f 159,- • i.p.v. CDRom een 12/40 x DVD-speler f 49- • 15 inch TFT

monitor f 1099,- • HP Printer 640 C f 199,- • Logitech Cordless Desktop f 159,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

Kleur, win en...
step met Fixet
Haal nu bij Fixet de
leuke zomerkleurplaat,
pakje kleurspullen en
ga snel aan de slag.

Lever je deze kleurplaat
in voor 19 augustus,
dan maak je kans op
één van de
zes aluminium steps!

Dus kleur, win en...
step met Fixet.

BARGNDSGN
Zutphenseweg 15, Vorden
tel. 0575-552159

TIXETK
JE MAAKT HET MET F I X E T /

n
Apotheek Hengelo Gld. B.V.

"ipaitraat-20.^.:i-s.»..:l,;•:.:::-: • •
AC Hengelo GW.: r

: 0575-461010
05/5-461070:::;:

:

Ben je op zoek naar een leuke baan
in een gezellige dorpsapotheek?
Dan is dit Je kans!

Ter versterking van ons enthousiaste
apptheekteam zoeken wij per direct een
gediplomeerd

apothekersassistente
Heb je netje diploma gehaald of biedt je
huidige baan je geen uitdagingen meer,
reageer dan snel!

Schrijf, bel of e-mail naar:

Apotheek Hengelo Gld. B.V.
t.a. v. Er i k D u i n, a pothe ker
Spalstraat28
7255 AC Hengelo Gld.
0575-461010
e-mail: info@apotheekhengelo.nl

'Jongens, over 5 minuten
is het eten klaar!'

De lekker-kant-en-klaar weken

Deze week hamburger
speciaal aanbevolen: Mozzarella

4 saucijzen +
4 gehaktballen

zomerduo:
peperceryelaat,
groente in aspic,
(WO gr. per soort), samen

1100
kalkoenschnitzel
100 gr.

345 kip-kerriesalade,
100 gr.

2Z5
^€102

179

189

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Ze hadden een baan, een huis, kinderen, toekomstplannen.
Ze moesten vluchten voor natuurrampen of geweld.
Plotseling hebben ze M l PTC

6 miljoen vluchtelingen in Afrika. Mensen in Nood helpt. Met voedsel, kleding, onderwijs.
Uw bijdrage Ie wimisbaan SAMEN DOEN WE IETS,

Mensen in Nood
Giro 667 Den Haag

www.menseninnood.nl

ff Iedere dinsdag staan wij op het marktplein voor u klaar
en bakken een lekker visje voor u gaar!

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!
Ruime keus: zalm, makreel, paling, garnalen,
zeetong, botervis, schol, kabeljauw, koolvis.

VISHANDEL

LM. & F. VAN DE GROEP v.
Spakenburg

Tel./fax 033-2986610 • mobiel 06 221 58 903

(pnzé specialiteit)
500 gram l^ibbeling f 10,-

saus naar keuze gratis.

Hollandse nieUWe vers van het mes

per stuk f 2,75 ^ 4 stuks f 10,j

Graag tot ziens!
, ledere dinsdag van 09-30 tot 17.15 uur



Een van de groepen welke vorig jaar deelnamen aan de grote optocht.
Volgens de prognose voor dit jaar zal er ook weer een grote deelname te
zien zijn.

Voorwoord

HANK RIETMAN,
VOORZITTER

Wij, als Oranjecomité Vier-
akker-Wichmond, kunnen u
weer een feestweek presente-
ren. Een feestweek met vele ac-
tiviteiten in ons dorp Wich-
mond. Dit alles in samenwer-
king met onze gemeenschap.

Wanneer u het programma leest,
merkt u wel dat er de volle mede
werking is van de gemeenschap
Vierakker-Wichmond. Daar zijn
wij als Oranjecomité blij mee en
bijzonder trots.
Zondagmiddag een oriëntatierit
door de mooie omgeving. Een
fietstocht voor iedereen.
Dinsdagavond de spektakelavond
waaraan weer zestien teams aan
meedoen, heel spektaculair. Hier-
bij verleent de muziekvereniging
Jubal en het dweilorkest medewer-
king.

Maar het hoogtepunt van de feest-
week is natuurlijk de optocht op
zaterdagmiddag. Met het konings-
paar in de koets voorop, praalwa-
gens, loopgroepen, de kinderop-
tocht en meerdere muziekkorp-
sen, werkelijk iets moois. Dit jaar
tijdens de feestweek weer de muzi-
kale medewerking van onze plaat-
selijke harmonie Jubal. Onze har-
telijke dank hiervoor.
Zaterdagmiddag na de optocht is
er de vaandel- en muziekhulde
voor het koningspaar, verzorgd
door de schutterij en vendeliers
Sint Jan uit de Keijenborg in de
feesttent.

In de hoop u talrijk in Wichmond
te mogen begroeten, wens ik u uit
naam van bestuur en commissie
een fijne en gezellige Oranjefeest-
week toe.

Zaterdag
18

tot en met

augustus

Optocht
van praalwagens

zaterdag
25 augustus
om 14.00 uur

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

20.00 uur:
Vogelschieten bij kunstlicht voor
dames en heren,
inleg f7,50
Vogelgooien voor dames,
inleg f3,00

Schieten vrije baan,
inleg f2,50
Kegelen, inleg f2,50
Vogelschieten voor de jeugd
van 12 t/m 15 jaar, inleg f 1,00

Vanaf 21.00 uur
dansen met
Die Vier
voorheen Sunstreams.

19.00 uur:
Dinsdagavond 21 augustus zullen
zestien teams uit de gemeenschap
Vierakker-Wichmond uitvechten
wie de handigste en slimste inwo-
ners zijn.

De avond is verdeeld in vijf spel-
ronden in de vorm van . . . en een
theorieronde.
Elk team bestaat uit acht personen
waarvan minimaal drie dames.
Alle personen die de basisschool
hebben verlaten mogen hieraan
deelnemen.

Deze avond wordt gehouden rond-

om en in de feesttent. De avond
wordt aan elkaar gepraat en geleid
door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in de tent onder muzikale be-
geleiding van

New Four
Deze avond wordt geheel gratis
aangeboden.

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

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

Deze tocht gaat door de prachtige
en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle ge
zinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld f2,50
Opgave vanaf 12.00 uur aan de
feesttent.

Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen gelijk gestart

De foto's op de tekstpagina's ge-
ven een impressie van de optocht
in 2000.
Tevens zien we het koningspaar
van vorig jaar.

O

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

18 augustus tot en met 26 augustus om een
kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp waar sfeervol verlichte tuinen en gebouwen
een sprookjesachtige aanblik bieden.

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.

De tuinverlichtingscommissie



De organisatoren rekenen op goed
wielerweer en sportieve wieler-
wedstrijden.

De organisatoren,
Loy Taken, Elsitha Pieterse, Rudi
Peters.

Om 17.30 uur openen we in
Wichmond de wielerronde met
de'Rabo Dikke Banden Race', een
jeugdwedstrijd voor de toekomsti-
ge wielrenner. Deze wedstrijd is
voor de jeugd van 8 t/m 14 jaar.
Elke renner krijgt tijdens de wed-
strijd een heuze Rabohelm op z'n
hoofd.
Na afloop komt men in het bezit
van een Rabo-pet of een Rabo-bi-
don.
Wie weet zit tussen deze jonge
renners wel een Michel Boogerd of
een Léon van Bon.

Om 18.30 uur vertrekt de sport-
klasse B voor hun 50 kilometer.
Plaatselijke favorieten zijn hier na-
tuurlijk Jan Pieterse en Rudi
Peters.

Om 19.30 uur start de sportklasse
A met daarin ook vele RTVers on-
der andere Peter Makkink, André
Bargeman en Gij s Eggink.

VIERAKKER-WICHMOND

1930 uur
Feestavond voor de bejaardensoos
in het Ludgerusgebouw. Deze
avond zal de toneelgroep van
Vierakker-Wichmond een toneel-
stuk presenteren getiteld „Zo
heeft Meu Gerre het gewild".
Deze avond wordt georganiseerd
door het bestuur van de bejaar-
densoos en is toegankelijk voor ie

dereen vanaf 60 jaar, afkomstig uit
Vierakker en Wichmond of kerke-
lijk aangesloten zijn uit andere ge
meenten. Kom kijken want het
wordt weer een fijne gezellige
avond.

Het bestuur van de bejaardensoos
wenst u allen een fijn Oranjefeest
en een gezellige feestavond.

13.15 uur
Samenkomst op het schoolplein
aan de Dorpsstraat. Graag alle kin-
deren met hun ouders. Vanaf het
schoolplein in ballonnenoptocht

naar het feestterrein met mede
werking de drumband van Jubal.
Direct na aankomst op het feest-
terrein worden de ballonnen de
lucht ingelaten (ballonnenwed-

strijd). Daarna opening door de
voorzitter.

1330 uur
Verschillende kinderspelen met
traktatie. Deelname ook openge
steld voor kinderen die lagere
scholen in andere plaatsen bezoe
ken. Na de kinderspelen van ca.
14.30 tot 17.00 uur gratis entree
voor de draaimolen voor kinderen
beneden de 13 jaar.

1330 uur
Kegelen voor dames en heren van
elke leeftijd, inleg f 2,50. Schieten
vrije baan, inleg f 2,50.

15.00 uur
Ringsteken per dogkar voor dames

en heren vanaf 12 jaar, inleg f 2,50.

15.00 uur
Hooivorkdarten voor dames en hè
ren, inleg f 2,50.

16.00 uur Spijkerslaan.

1630 uur
Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur Tent open.

21.00 uur
Dansen met medewerking van
dans- en showorkest

Sound Selection
Toegang onder voorbehoud.

Vanaf 13.00 uur
Rondgang dweilorkest van Jubal.

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

15.00 uur
Vaandelhulde aan het koningspaar
in de feesttent met medewerking
van St. Jan en vendeliers uit
Keijenborg.

17.00 uur
Uitslag en uitreiking van de prij-

zen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

20.00 tot 21.00 uur
Feestterrein gesloten.

Vanaf 21.00 uur
Dansen in de tent met dans- en
showorkest
SILOUET.
Toegang onder voorbehoud.

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

Stratenloop
Start en finish bij de terreinen van
sv Sociï te Wichmond met speciale
prijzen, dus geen bekers.
12.00 uur start 5 kilometer
10.45 uur start 10 kilometer

Spelletjesdag
sv Sociï
Aanvang 13.00 uur voor alle jeugd
van circa 6 tot en met 15 jaar uit

Vierakker-Wichmond. Na de zeer
geslaagde spelletjesdag van verle-
den jaar hopen wij dit jaar op nog
méér deelname.
Nu dus ook weer spelletjes voor
niet-voetballende jeugd.
Om 13.00 uur is er ook het penal-
ty-schieten ten bate van de jeugd-
kas. Onze keepers zijn al weer in
trainingskamp gegaan.

13.00 uur „Schijt je rijk" actie.

Jeugdcommissie sv Sociï.
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LANDINI

VEENHUIS

HOLARAS

VICON

NIEMEYER

SCHRIJVER

trekkers

mestapparatuur

voerwagens

kunstmeststrooiers

hooibouwwerktuigen

beregeningshaspels
U-snijders en
voerwagens

GALLAGHER eiectrische
afrasteringen

STIGA

KARCHER

ZENOAH

gazon maaiers
en zitmaaiers

hogedrukreinigers

bosmaaiers en
kettingzagen
tuinpompen,
werkkleding,
tuingereedschap
compressors, enz.

• Machines voor land- en tuinbouw
• Gereedschappen
• Hogedrukreinigers
• Afrasteringen
• Beregening

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Wichmond Telefoon 0575-441688
Hengelo (Gld.) Telefoon 0575-464360

ERMEX
C A T E R I N G

Complete verzorging van:

bruiloften,
bed rijfsfeesten

en evenementen
in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

Tel. 0575-441315
of 06 20279717

Fax 0575-441950

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

Specialiteit in:

Voor verzorgde voeding/
handel in granen en veevoeders

Feestweek Wichmond-ViGrakker

UW WARME BAKKER. EEN VERSE ZAAK

Besselink

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Telefoon 0575-441239

UW GARANT MARKT. EEN ZEKERE ZAAK

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichdng -

Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc,

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw

SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, o.a. stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aan-
rechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,
dan is het ook af!

• WIJ hebben binnen 30 zitplaatsen
• 3 biljarttafels
• Cafetaria-afhaal
• Leuk Ingerichte feestzaal

voor p/m. 60 personen
•Barbecuen
• Warm en koud buffet
• Dineren op afspraak
•Catering
• Gezellig aangekleed terras

voor plm. 50 personen

Wij houden ons hiervoor
aanbevolen en geven
inlichtingen op telefoonnummer

e
wenst u allen een prettig en
gezellig Oranjefeest.

Varkenshandel

Voor een goede afzet van
slachtvarkens en zeugen

wenst u een plezierig
'en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest
voor noodslachting dag en nacht bereikbaar.

Tel. 0575-441922 - Fax 0575-441758
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De firma

MAAN DAG
te Wichmond

modelbouwers

voor de prefab-betonindustrie

en het adres voor het inrichten

van uw bedrijfsauto's

wensen u
prettige

feestdagen

Tel. 0575-441737 - Fax 0575-441899

De bewoners van de

CAMRNG
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon 0575-441992

wensen iedereen
een gezellig
Oranjefeest

Doe mee aan onze knapzaktocht

CAFÉ-RESTAURANT

,DEN BREMER'
Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 0575-451205

Uw
barbecue-

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TELEFOON 0575-551321

w
v.d. BRINK BV
MENGVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon 0575-441257

Wij wensen
u allen

'n gezellig
Oranjefeest!

Oranjefeest
in Vierakker-
Wichmond?

meegemaakt
hebhen i

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

G LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

TIMMERFABRIEK

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

l» BESSELINGBV
kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

VANZEEBURG
& VISSER

Vierakker-Wïchmond

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon 0575-551531

n
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

m
m

Alle verzekeringen met deskundig advies

B

installatie • onderhoud
• industriële automatisering

E Berendsen Elektro
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595
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Garagebedrijf H. Arends
Dorpsstraat 20, Wichmond
Telefoon 0575-442042 verkoop/

reparaties
van auto's

tweeivfe/ers
en erkend

APK-
keurstation

Tijdens het zomerseizoen kunt u voor

VERSE SNIJBLOEMEN

terecht bij

Jan en Elly Schoenaker
Wij wensen iedereen een

GEZELLIG
DORPSFEEST

•m.

toe.

Wij verzorgen al uw

timmerwerken
zoals:
nieuwbouw,
verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 0575-521543 en 521852

Openingstijden
winkel:

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

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Telefoon 0575-441509

" en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Handom Rccess Banking

Doe hier uw bankzaken.
Regel uw bankzaken waar en wanneer u

maar wilt, desnoods midden in de nacht:

met Rabo Internetbankieren of met de

Rabofoon. Om uw saldo te checken, uw

spaargeld op te nemen, betalingen te

doen of aandelen te kopen. Dat werkt

zo makkelijk en snel dat meer dan een

miljoen Rabobank klanten u voorgingen.

Meer weten over deze moderne manier van

bankieren? U bent van

harte welkom op

www.rabobank.nl of kom

bij ons langs. Rabobank
On line in de samenleving

Raboban
Graafscnufj Telefoon 0575-558100
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JEUGDIGE EN
ONDERHOUDSARME

SCHOOLFIETSEN

Union Typhoon

ƒ999,-
Speciale aanbieding:
drie jaar gratis fïetsverzekering

Uitvoering: 3 versnellingen,
Sachs
Trommelremmen

Kleur: Deep Blue
Framehoogte: Dames 53/57 cm

Heren 57/61 cm

PR FIL
DE Fl ETSS PEC IALI Sï
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

Van der Mondt
voor

PETROLEUM • LANDBOUWDIESEL
HBO 1 • BUSSEN PRIMAGAZ

Ruurloseweg 52 - 7255 DJ Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461392

Wij wensen u allen
'n prettig Oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 • Tel. 0575-526132

Vicnikkci-sestraatwcg 37 • Vierakker • Telefoon 0575-441581

wenst u allen een prettig en gezellig Oranjefeest

www.pelgrum.nl

Pelgrum
Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijk en professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning

met bouwtechnokeuring en SGWN-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden
• WOZ-taxaties

Uw contactpersoon:
UdoHeij, lid NVM Wonen

PELGRUM
Woningmake laa rs

Zutphenseweg29,7251 DG Vorden
T 0575-555555, F 0575-553697
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

NVM'WONEN

Dansen

.

VIBIaKKG

Vrijdag 24 en zaterdag 25 aug.

Vrijdag 24 augustus

Zaterdag 25 augustus

Zaterdagmiddag na de optocht

Zaterdagavond

in de grote danstent (900 m2 oppervlakte)

om 21.00 uur ouderwetse, gezellige dansavond met
medewerking van dans- en showorkest Sound Selection

dansen met muziek van dans- en showorkest Silouet

gratis dansen tot 18.00 uur m.m.v. Sound Selection

vanaf 21.00 uur dansen. Toegang voorbehouden.



Toèrtoc!ht
Teutoburgerwald
De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' organiseert
het komend weekend een toer-
tocht naar het Teutoburgerwald.
Deelnemers aan deze toertocht
kunnen zaterdag 11 augustus star-
ten vanaf het clubgebouw aan de
Eikenlaan, nabij het pannekoeken-
restaurant Kranenburg. Via een
prachtige route over allerhand
provinciale wegen is het eindsta-
tion Bad Piermont. De rijders heb-
ben dan al wel een afstand van 330
kilometer 'overbrugd'.
In dit pittoreske stadje worden de
tenten opgeslagen. Het vuur wordt
ontstoken en de barbecue kan be-
ginnen, waarbij het drankje niet
zal ontbreken. Zondagmorgen
wordt de terugreis aanvaard. Dit-
maal een tocht van 300 kilometer.
De deelnemers kunnen ook nog
prijzen verdienen. De organisatie
stelt namelijk een prijs beschik-
baar voor de verst komende deel-
nemer en deelneemster, alsmede
een prijs voor de club die met het
grootst aantal rijders aan de start
verschijnt.

Kampioenen
De postduivenvereniging P.V. Vor-
den heeft in dit seizoen de eerste
kampioenen kunnen begroeten.
H. Stokkink werd kampioen in de
klasse 'Eendaagse Fond Onaan-
gewezen'. C. Bruinsma behaalde
de titel in de 'Eendaagse Fond
Aangewezen'.

Enthousiaste
(vacantie) hengelaars
In samenwerking met de plaat-
selijke VW organiseerde de Vor-
dense hengelaars de eerste 'open'
viswedstrijd van het seizoen. De
organisatie was verheugd over het
aantal deelnemers (26) waarvan 12
vacantiegangers, 8 deelnemers uit
omliggende plaatsen en 6 uit
Vorden. Prachtige visweer en een
redelijke vangst. In totaal werd er
13820 gram vis gevangen. De uit-
slag was als volgt: l D. Bosch, Ruur-
lo 2070 gram; 2 H. Beukema (Cam-
ping 'De Goldberg') 1460 gram; 3
H. Ebbink, Ruurlo 1280 gram; 4
J.Takkenkamp (Camping 'De Gold-
berg') 1140 gram; 5 H. Boerman
(Camping 'De Goldberg') 1020
gram. De volgende wedstrijd vindt
plaats op donderdag 16 augustus.
Vertrek vanaf het kerkplein bij de
Ned. Hervormde Kerk.

P.V. Vorden
Herman Eykelkamp, is wat betreft
de jonge duiven, dit jaar on-
verslaanbaar. De vlucht vanaf
Houdeng over een afstand van
circa 240 kilometer leverde hem
de eerste vier plaatsen op. De uit-
slagen waren: H. Eykelkamp 1,2,3,
4,15; J. Meyer 5, 6, 8; M. Tiemessen
7, 18; Ashley Eykelkamp 9; A. en
A. Winkels 10,11, 20; C. Bruinsma
12, 13, 14; H. Pasman 16, 19;
E. Bruinsma 17.

Diplomazwemmen
Ze waren er allemaal weer. Vader
en moeder, oma en opa, broertjes
en zusjes. Kortom de gehele fami-
lie had zich vrijdagavond weer
rondom het diepe bassin van het
zwembad genesteld. In het bad In
de Dennen vond namelijk weer
het diplomazwemmen plaats.
Ernst Jan Somsen vertelde het pu-
bliek terloops het 'waarom' van de
verschillende opdrachten die de
jongens en meisjes in het water
moesten uitvoeren. Een spontaan
applaus na afloop: alle candidaten
waren geslaagd!
Voor het 'A' diploma slaagden:
Iris en Anne Baakman, Jeremy
Crooymans, Bianca Bolink, Dick
Wenneker, Thijman Beeftink,
Daniel Raap, Joost de Klein, Jet
Golstein, Feresta Zafari, Marloes
Olthaar, Jessica Korten en Kevin
Dimmendaal. Joeri van Dijk slaag-
de voor het 'B' diploma.

Ingezonden mededeling

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Nog een paar dagen en dan zit
de trip erop voor de boys en
girls van Operation Friendship.
Hieronder zullen twee gast-
gezinnen hun ervaringen ver-
tellen over de afgelopen week.

WEEK 3
HELLO EVERYBODY
Dit is een klein stukje van Harm
en Evelien over een paar dagen in
Amerika. We beginnen op maan-
dag 30 juni. Dat was de dag dat we
op bezoek gingen bij de opa van
onze amerikaanse vrienden. Lijkt
saai maar hij is de sheriff van Mas-
sachusettes, kanje verglijken met
een politie commissaris. Hij heeft
een gevangenis naast zijn huis en
die hebben we bezocht. Ze hebben
ons geleerd hoe daar het gevange
nis in elkaar zit en een beetje over
de wet. Wat we wel een beetje eng
vonden was dat er gevangenen in
zaten die even oud waren als ons.
We hebben een soort van gastles
gekregen van 2 mannen die daar
zaten, ze zaten er voor drugs en
geweld. Dat was best indrukwek-
kend. Daarna was er uitgebreide,
gecaterde lunch, tot onze verras-
sing. Dinsdag zijn we vroeg in de
ochtend vertrokken naar New
York. Toen we aankwamen hebben
we als eerste de top van New York
bezocht, EMPIRE STATE BUIL-
DING!

Daarna gingen we naar ons hostel
dat er erg goed uit zag. De avond
zijn we naar de Broadway show
'les Miserable' geweest. Vroeg naar
bed en weer vroeg op. Die dag zijn
we naar het vrijheidsbeeld en
Wallstreet geweest. Onderweg
kwamen we veel interessante
straathandelaartjes met koffertjes
tegen, vol met Oakley en Rolex. Na
de zoveelste McDonalds bezocht te
hebben zijn we weer veilig in Stur-
bridge aangekomen.

Groetjes uit Amerika van Harm en
Evelien.

Na een nacht waarin we voldoen-
de waren uitgerust van de uiterst
vermoeiende trip naar New York
hadden we donderdag een vrije
ochtend/middag, 's Avonds wacht-
te ons de baseballwedstrijd waar
we ons al zolang op hadden ver-
heugd. Om 5 uur was het dan ein-
delijk zo ver, we gingen opweg
naar de Pawtucket Red Sox, een
'farm-team' (een soort van 2e team
waarin reserve spelers spelen) van
de Boston Red Sox. Zoals altijd wa-
ren wij weer net op tijd aanwezig
(onze familie heft de gewoonte om
op het laatste moment nog even
alles te regelen) en zagen we nog
een stuk van het nationale volks-
lied. Jammer genoeg wonnen de
Pawtucket Red Sox niet na een ui-
termate spannende ontknoping
aan het einde van de wedstrijd. Dit
was echt naar onze mening een
van de meest geslaagde uitstapjes
deze vakantie! Vrijdag avond gin-
gen we laserbowlen, ondertussen
knalde de muziek uit de speakers
waardoor de strijdlust werd aange-
wakkerd. Nadat iedereen zijn top-
prestatie op de bowlingbaan had
geleverd was het tijd voor een pot-
je poolbiljard. Dit deden we om de
tijd te doden en te wachten op de
ouders die ons rond middernacht
zouden komen ophalen. Na een
goede nachtrust werden we wak-
ker en hadden we enkele uren vrij
eerdat we naar Precision Sport gin-
gen om de T-Shirts voor Regional
Day te laten maken. Na de T-Shirts
was het tijd voor een potje base-
ball op een in Sturbridge gelegen
veldje. Hier kon iedereen zijn
agressie kwijt die men nog over-
had. Tijdens de wedstrijd was er
tijd voorradig om een kopje koffie
of iets anders te nuttigen wanneer
onze Advisor Bas aan slag was. Hij
had gemiddeld zo'n 12 slagen no-
dig alvorens hij de bal kon raken
met de naar zijn mening 'te klei-
ne' knuppel. Tot zover een verslag
van de laatste paar dagen. Donder-
dag alweer vertrekken naar Neder-
land. We hebben een erg leuke tijd
gehad en gelukkig hebben zich
geen problemen voorgedaan.
Evelien Volker, Harm Tolboom,
Bar t Pelgrum, Frank Waarle en
Luuk Derksen.

Stratentoernooi handboogschieten
Wegens groot succes vorig jaar,
organiseren de handboog-
schutters van het Schutters-
gilde St. Jan Keijenborg op 4, 5,
11 en 12 september bij Gasterij
'De Eikeboom' een handboog-
schiettoernooi voor straten,
verenigingen en andere groepen.

Een team moet bestaan uit vier
personen, zowel dames, heren of
dames en heren in een team. Hier
kunnen ook jeugd teams, in de
leeftijd van 10 tot en met 15 jaar,
aan deelnemen.

Het handboogteam van het Schut-
tersgilde schiet al jaren mee in de
hoogste regionen van de Gelderse

Schuttersfederatie en zal daarom
ook met deskundige uitleg u de
beginselen van het handboog-
schieten uitleggen, voor het beste
resultaat. Zelfs op zaterdag l sep-
tember is er een trainingsmiddag.
Inmiddels zijn er al enkele aan-
meldingen, maar er is nog ruimte
voor meerdere teams.Handboog-
schieten: ook voor u. En natuurlijk
staat de gezelligheid voorop.

Dus voor diegenen die net na
de vakantie weer actief, met de
buurt of collega's, wil bezig zijn,
kan zich opgeven bij de heer
G. Langenhof, tel. (0575) 44 14 16
of de heer L Bergervoet, tel. (0575)
46 31 49.

GINDA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.

AUGUSTUS
7 Avondrondleiding Pinetum de

Belten.
8 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
14 Avondrondleiding Pinetum de

Belten.
15 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.

18 t/m 26 Oranjefeest Vierakker/
Wichmond.

19 HSV de Snoekbaars, senior wed-
strijden.

20 NBvP Fietsen.
21 Avondrondleiding Pinetum de

Belten.
22 Welfare Handwerkmidd. Wehme.
22 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
26 "Vorden Zingt' in de Dorpskerk.
28 Avondrondleiding Pinetum de

Belten.
29 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
30 HVG Linde Excursie.

Zondag 29 juli
Er is ingebroken in een caravan die
stond op camping 'De Wilden-
borcherhof. Men is in de caravan
gekomen via een openstaand
raampje. Er is een beautycase met
sieraden weggenomen.

Maandag 30 juli
Tijdens een motorsurveillance is
er gecontroleerd op het dragen
van de autogordel. Vier personen
kregen een verbaal voor het niet
dragen van de gordel en één per-
soon kon zijn rijbewijs niet tonen.
Er is drie keer een waarschuwing
gegeven.

Uit een garagebedrijf is geld weg-
genomen uit een kantoorgedeelte.
Er wordt o.a. ongeveer ƒ 12.000,-
vermist.

Er is ingebroken in een vrijstaande
woning aan de Enkweg. Men is in
de woning gekomen via de achter-
zijde. Daar heeft men een klein
keukenruitje ingeslagen en is men
hierdoor naar binnen geklommen.
Binnen heeft men alle vertrekken

en kasten op grove wijze door-
zocht. Er wordt geld vermist uit
een geldkist.

Dinsdag 31 juli
Op de Onsteinseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
elkaar tegemoet komende tractor
met aanhanger en een bestelauto.
Beide bestuurders geven aan naar
rechts te zijn gegaan. De bestelbus
klapte met de spiegel tegen de
aanhanger van de tractor aan,
waardoor deze naar binnenklapte.
Hierdoor is de ruit van het busje
vernield.

Donderdag 2 augustus
Bij een kledingzaak zijn uit een
rek voor de winkel 6 polo-shirts
weggenomen.

Verloren voorwerpen m.i.v. 27-7
- sleutelbos met ong. 6 sleutels

aan één ring;
- frontje van een autoradio, merk

Philips:
- sleutelbos met 4 sleutels, waar-

onder een magneetsleutel.

Ingmar Wolbert ook uitverkoren

Greenkeepers jaar lang
op stage naar Gleneagles
Twee Nederlandse greenkeep-
ers beleven binnenkort de stage
van hun leven. De twee zijn ge-
selecteerd om mee te doen aan
een stageproject op het be-
roemde Golfresort Gleneagles
in Schotland. De gelukkigen
zijn Ingmar Wolbert uit Vor-
den, greenkeeper op 't Zelle in
Hengelo (Gld.) en Koert Don-
kers, werkzaam op Prise d'Eau
in Tilburg.

'Een heel gaaf project', jubelt voor-
zitter Arnoud de Jager van de Ne-
derlandse Greenkeepers Associatie
(NGA). 'Zo'n stage is een geweldige
impuls voor je carrière.

Gleneagles heeft een enorme
greenkeepersstaf. Er liggen drie 18-
holes-banen. Je kunt er veel leren
over hoe je banen moet prepare-
ren voor topevenementen.

Zo'n stage was tot dusver alleen
weggeleg voor greenkeeperstuden-
ten uit Groot-Brittannië. 'Daar kie-
zen ze elk jaar een student van het
jaar en die mag dan een jaar naar
Gleneagles', aldus De Jager.

Voor dit jaar besloot het Schotse
golfoord, ook greenkeepers van
het Europese vasteland een kans te
geven. In overleg met de FEGGA,
de Europese federatie voor green-
keepers, werden behalve Wolbert
en Donkers nog zes mensen uit-
verkoren. Het gaat om twee Span-
jaarden (onder wie een dame), een
Tsjech, een Sloveen, een Fin en een
IJslander.
'Eigenlijk was er maar plaats voor
zes, maar de Schotten waren zo
enthousiast over het niveau van
alle acht genomineerden, dat
ze allemaal mogen komen', aldus
De Jager.

Touwtrekwedstrij den
Vorden, Hengelo, Steenderen
Vrijdag 17 augustus is het zover.
Dan organiseert T.T.V. Bekveld
de touwrrekwedstrijden om het
kampioenschap van de V.H.S.
voor recreanten.

Er hebben zich al verscheidene
teams aangemeld, terwijl aanmel-
ding nog steeds mogelijk is.

Dat dit evenement bijzonder span-
nende wedstrijden oplevert is van-
zelfsprekend.

Eens een mooie gelegenheid om
kennis te maken met de touwtrek-
sport of gewoon voor een avondje
uit. De wedstrijden worden gehou-
den op het terrein van touwtrek-
vereniging Bekveld aan de Wich-
mondseweg 41 (l kilometer buiten
de bebouwde kom).

Voor inlichtingen en aanmelding:
P. Berenpas, tel. 0575-461555.

Tot ziens op 17 augustus.

Verhalen en muziek
Theater Onder de Molen in
Vorden brengt woensdagavond
8 augustus weer een gevarieerd
programma onder de titel Ver-
halen en muziek'. Het theater
is gevestigd aan de Lindeseweg
25.

Op het programma staat een
optreden van de Achterhoekse
verhalenvertelster Diny Hiddink.

Ook de Vordense troubadour Gery
Groot Zwaaftink is van de partij.
Samen met de Warnsveldse gita-

ristjan Guichelaar speelt hij onder
andere het stuk 'Platero'.

Verder zal goochelaar Wim Hoog-
hiemstra het publiek vermaken
met zijn goochelkunsten en de
schrijver Peter Hoefnagels leest
voor uit eigen werk en maakt
samen met pianist Ab Buitenhuis
en Gerrit Emsbroek (banjo) een
muzikaal uitstapje naar New Orle-
ans.
De kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd via (0575)
55 69 87 of bij de VW in Vorden.



k KEUKENS

L SANITAIR

rW ROl

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

HoLSLAG
Spoorstraat 28
(0573) 452 000

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

llganten

foo-

Turfstraat 33
ZUTPHEN

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn |>v

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

m^ BP
KANTERS

BELLEN!

Opruimingsstunt - EURO "ACTIE

Deze week betaalt u slechts de europrijs in guldens
en betaalt dus minder dan de halve prijs.

Voorbeeld:
blazer f 299,- / € 135,68
kost deze week slechts

135,68 gulden.
Voorbeeld:
broek f 119,- / € 53,99
kost deze week slechts

53,99 gulden.
* geldt voor alle dames en heren voorjaars-
en zomermode behalve standaardartikelen.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Weevers Net

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

Weevers

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. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

te Deventer
vraagt voor haar

kunst-, antiek-
en inboedelveiling

van 3 t/m 8 september a.s.
met kijkdagen 31 augustus, 1 en 2 september a.s.

goede inbreng van antieke meubelen, schilderijen,
porselein, goud, zilver en juwelen, glas,

Oosterse tapijten, complete antieke inboedels
en/of nalatenschappen enz. enz.

Laatste inbrengdag zaterdag 18 augustus a.s.
Gratis taxatie, voor grote stukken komen wij ook aan huis.

VEILINGHUIS DE WERELD
Mr. H.F. de Boerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer

Telefoon 0570-627990 - Fax 0570-627898 - E-mail: de wereld@hetnet.nl

Hoofdkantoor Luiten (Ov.) 0523-682099
• Borrulo (OU.)

1W. 0545-2727*5
• W.M (OU.)

Umi. 03 14-6833 I 9

www. wlldkamp.nl

Hondenschool
'Klein Weetink'

te Velswijk
begint weer met de nieuwe

trainingen
op maandag 20 augustus.
Ook fly-ball, behendigheid- en

jachttraining.
Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters 0314-641436
Lucia Mullink 0314-622361



(Advertorial)

EVENEMENTENAGENDA
AUGUSTUS

WOENSDAG 8 aug.: Excursie biolo-
gisch dynamisch landbouwbedrijf
Urtica/de Vijfsprong, Reeoordweg
2. Van 19.30-21.30 u.
'Avontuurlijk Vorden' sportief zo-
merprogramma met trucktocht,
kompasloop en steppen. Free-
wheel. Zutphenseweg 8. (zie
www.free-wheel.com) Aan v. 10.00
u. Deelname reserveren Free
Wheel 554228.

Achtkastelenfietstocht, fietstocht
•i. o.l.v. een gids langs de acht kaste

len van het dorp Vorden. Halver-
wege wordt er gestopt en is er de
mogelijkheid een consumptie/ver-
snapering te gebruiken. VW Kan-
toor, Kerkstr. 1. (zie www.wwor-
den.nl) 13.30-17.00 u..Prijs volwas-
senen f5,00 en kinderen f4,00.
Muziek en verhalen in Theater on-
der de Molen. Een afwisselend pro-
gramma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,

< en de goochelaar Wim Hooghiem-
stra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aan v. 20.00
u. Prijs f 20,00 Stichting Lindese
Molen 556987.

DONDERDAG 9 aug.: Galaconcert
ZON, Christus Koningkerk, Het
Jebbink. Aanv. 20.00 u. Prijs vol-
wassenen f 10,- en kinderen f 7,50.
Bezoek stoelenmatter. Demonstra-
ties van ambachtelijk stoelenmat-
ten en stoksnijden. De VW heeft
een fiets- en autoroute die o.a. dit

v adres aandoet: Dhr. G. Terpstra,
Galgengoorweg 11. Van 12.30-17.30
u.
Rondleiding door de tuinen van
Kasteel de Wiersse onder deskun-
dige leiding van ca. 11/2 uur. Hon-
den zijn niet toegestaan. Kasteel
De Wiersse, Wiersserallee 9.10.30-
12.00 u. Prijs f 12,50 kinderen tot 9
jaar gratis. Kaartverkoop en/of re
serveren bij de VW Vorden.

VRIJDAG 10 aug.: Open Atelier, ge
legenheid om aan een eigen beeld

^ in zeepsteen of albast te werken.
Beeldhouwatelier "Hemel en Aar-
de", Schuttestr. 8. Van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.

ZATERDAG 11 t/m ZONDAG 12
aug.: 'Beach Party' voor de 15e keer
een grandioos feest met vele mu-
ziekgroepen en bands. Feestweide
Fam. Berenpas, Ruurloseweg.
Aanv. 17.00 u. Prijs f 35,00. Voor-
verkoop f 30,00.

f ZATERDAG 11 aug.: Kunstmarkt,
kunstenaaars met werken van di-
verse aard. Marktplein, 10.00-17.00
u.

ZONDAG 12 aug.: Natuurwande-
ling over landgoed De Wilden-
borch. Kapel Wildenborch, Kapel-
weg 1. Aanv. 14.00 u. Prijs f2,00 Inl.
na 18.00 u. bij Job Teeuwen, tel.
431198.

DINSDAG 14 aug.: Bezichtiging Pi-
netum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vor-
den, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.wv-
vorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranen-
burg.

WOENSDAG 15 aug.: 'Vorden in ac-
tie' familie/gezinsdag met ATB-
kano-ATB. Info: Free-wheel,
Zutphenseweg 8. (Zie www.free
wheel.com) 554228.
Achtkastelenfietstocht, fietstocht
o.l.v. een gids langs de acht kaste
len van het dorp Vorden. Halver-
wege wordt er gestopt en is er de
mogelijkheid een consumptie/ver-
snapering te gebruiken. VW Kan-
toor, Kerkstr. 1. (zie www.wwor-
den.nl) 13.30-17.00 u. Prijs volwas-
senen f 5,00 en kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater on-
der de Molen. Een afwisselend pro-
gramma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiem-
stra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.

DONDERDAG 16 aug.: Open vis-
wedstrijden door HSV de Snoek-
baars. Vertrek 18.00 u v.a. het
marktplein. Prijs f5,00 aanmelden
bij de VW Vorden.
Bezoek stoelenmatter. Demonstra-
ties van ambachtelijk stoelenmat-
ten en stoksnijden. De WV heeft
een fiets- en autoroute die o.a. dit
adres aandoet: Dhr. G. Terpstra,
Galgengoorweg 11. Van 12.30-17.30
u.

VRIJDAG 17 aug.: Open Atelier ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aar-
de", Schuttestr. 8. Van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.

ZONDAG 19 t/m DONDERDAG 23
aug.: 'Country Living Fair.' Een ge
zellig buitenevenement. U vindt er
ca. 100 stands op het gebied van in-
terieur, stoere buitenkleding, tuin-
artikelen en prachtig bloemwerk.
Er zijn diverse demonstraties w.o.
boogschieten, dressuur, slipjacht,
hondenshows, valkenier, etc. Er is
mogelijkheid kasteel Vorden te be
kijken of een huifkarrit te maken.
Deze laatste onderdelen kunt u be
spreken bij de stand van de VW
Vorden. Kasteel Vorden, Horster-
kamp 8. Zondag, maandag en don-
derdag 10.00-18.00 u. en dinsdag,
woensdag 10.00-21.00 u. Prijs vol-
wassenen f 20.00 en kinderen f
10,00 Kinderen van 7-12 jaar.
Kaartverkoop ook bij de WV.

DINSDAG 21 aug.: Bezichtiging Pi-
netum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vor-
den, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.vw-
vorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranen-
burg.

WOENSDAG 22 aug.: Achtkastelen-
fietstocht, fietstocht o.l.v. een gids
langs de acht kastelen van het
dorp Vorden. Halverwege wordt er
gestopt en is er de mogelijkheid
een consumptie/versnapering te
gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1.
(zie www.wworden.nl) 13.30-17.00
u. Prijs volwassenen f 5,00 en kin-
deren f 4,00.
Muziek en Verhalen in Theater on-
der de Molen. Een afwisselend pro-
gramma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot

EXPOSITIES
ENTENTOONSTELLINGEN:
t/m woensdag 31 oktober a.s.:
Bezichtiging Heiligenbeelden-
centrum, een verzameling van
heilige beelden. Antonius Van
Paduakerk, Ruurloseweg 106.
Elke zondag, dinsdag en donder-
dag 12.00-17.00 u. Groepsbezoek
is op andere tijden mogelijk,
Inl. bij de WV Vorden. Prijs f4,50
en 65+f 3,50.

Langer lopende evenementen:
VORDEN:
• iedere dinsdag t/m 31 decem-

ber a.s.: Bingo "De Herberg",
Dorpsstr. lOa. Aanv. 20.00 u.
Zaal open 19.00 u.

• t/m zondag 16 september a.s.:
Bezichtiging "Het Heelal", een
hedendaags heiligdom voor
herintredende godinnen.
Dwaaltuin "Het Heelal",
Almenseweg 63. Dinsdag t/m
zaterdag van 10.30-18.00 uur.
Prijs f 5,00 en kinderen t/m
7 j r. gratis.

• t/m zaterdag 8 september:
Openstelling NH kerk Kerk-
straat: maandag, woensdag en
donderdag 14.00-16.00 u. en
dinsdag 11.00-16.00 u.. Vrije
gift.

VIERAKKER:
• t/m dinsdag 11 september a.s.:

openstelling St. Willibror-
duskerk, Vierakkersestraatweg
31 Vierakker. ledere dinsdag
van 13.30-16.30 uur.

Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiem-
stra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting ündese
Molen 556987.
Smeden en Koperslaan. Smederij
Oldenhave laat deze oude am-
bachten door middel van demon-
straties herleven. Smederij Olden-
have, Spiekerweg 6. Aanv. 19.00 u.
De demonstratie duurt 2 tot 3 uur.

DONDERDAG 23 aug.: 'Workshop.'
Eventueel in combinatie met de
Country Living Fair in Vorden.
Breng een bezoek aan onze bloe
mentuin. Maak van verse bloe-
men, groen en vruchten uw eigen
bloemstuk op een 30 cm hoge ge
glazuurde vaas. Maria Haanappel,
Strodijk 10. Van 9.00-12.15 u. Inl.,
opgave en prijsopgave bij Maria
Haanappel 553867.
Rondleiding door de tuinen van
Kasteel de Wiersse, onder deskun-
dige leiding van ca. l 1/2 uur Hon-
den zijn niet toegestaan. Kasteel
De Wiersse, Wiersserallee 9.10.30-
12 u. Prijs f 12,50 kinderen tot 9 jr.
gratis.

VRIJDAG 24 aug.: Open Atelier ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aar-
de", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.

ZATERDAG 25 aug.: 'Boedeldag.'
Schuttestr. 20. Van 9.00-15.00 u.
Mw. Ina Bargeman 553442.

ZONDAG 26 aug.: Zangdienst "Vor-
den zingt" Dorpskerk Vorden,
Aanv. 19.00 u.

DINSDAG 28 aug.: Bezichtiging Pi-
netum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vor-
den, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.vw-
vorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranen-
burg.

WOENSDAG 29 aug.: Achtkastelen-
fietstocht, fietstocht o.l.v. een gids
langs de acht kastelen van het
dorp Vorden. Halverwege wordt er
gestopt en is er de mogelijkheid
een consumptie/versnapering te
gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1.
(zie www.wworden.nl). Van 13.30-
17.00 u. Prijs volwassenen f 5,00 en
kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater on-
der de Molen. Een afwisselend pro-
gramma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiem-
stra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.

DONDERDAG 30 aug.: Rondleiding
door de tuinen van Kasteel de
Wiersse, onder deskundig leiding
van ca. 11/2 uur Honden zijn niet
toegestaan. Kasteel De Wiersse.
Wiersserallee 9.10.30-12.00 u. Prijs
f 12,50 en kinderen tot 9 jr. gratis.
Kaartverkoop en/of reserveren bij
de VW Vorden.

VRIJDAG 31 aug.: Open Atelier, ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aar-
de", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
uur en van 13.30-16.00 uur. Prijs
f30,00.

Voor reserveringen en/of informa-
tie bel: VW Vorden, tel. 553222.

Doe mee aan

de Nederlandse

Hartstocht
Loop je fit

op Wereld Mandag
30 september 2001

www. hartstichting, nl

Morgen
is er
weer een dag.
Toch?

Regelmatig lezen wij in de krant
of zien wij op de televisie versla-
gen van rampzalige situaties.
Een daarvan is brand in een
woonhuis. Staat u er wel eens bij
stil dat het u ook kan overko-
men, bijvoorbeeld terwijl u
slaapt. Veel van de dodelijke
slachtoffers die jaarlijks te be-
treuren zijn, hadden voorko-
men kunnen worden. Zeker als
in de woning een of meer rook-
melders waren geplaatst. Daar-
om is het nuttig deze melders
aan te schaffen of er een cadeau
te geven. Vaak weet men immers
niet wat te geven of te vragen.
Dit s een origineel en veilig ca-
deau.

WAT ZIJN ROOKMELDERS?
Rookmelders zijn apparaten die
in staat zijn rook en dus brand
te ontdekken. Zij laten dan een
luid alarmsignaal horen. Deze
melders zijn voorzien van een
batterij. De batterij gaat onge-
veer een jaar mee. Het voordeel
van batterijvoeding is dat de
melder ook werkt als de brand
ontstaat door sluiting of kort-
sluiting van het elektriciteits-
net. Tegen de tijd dat de batterij
'leeg' is, laat de melder een keer
per minuut een luid 'piep' sig-
naal horen en dat gedurende
minimaal 30 dagen.
Daardoor kunt u, ook als u terug
komt van vakantie, nog gewaar-
schuwd worden dat de batterij
moet worden vervangen.

WAAREEN
ROOKMELDER PLAATSEN
De rookmelder moet de rook zo
snel mogelijk ontdekken . .Yen
hij moet de bewoners van de wo-
ning alarmeren, en zeker men-
sen die slapen!
Bij woningen met een bouwlaag
(bungalow, flat) is een rookmel-
der in de meeste gevallen vol-
doende. De beste plaats is in de
hal/gang waar de meeste kamers
op uitkomen.
Bij woningen met twee woonla-
gen doet u er verstandig aan op
iedere verdieping een melder te
plaatsen. Bij voorkeur bovenaan

de trap tegen het plafond op de
slaapverdieping.
Voor een maximale beveiliging
ongeacht het aantal woonlagen
kunt u in iedere ruimte waar
men regelmatig verblijft een
melder plaatsen. Denk met na-
me aan de woonkamer, slaapka-
mer^) en iedere ruimte waar
een elektrisch apparaat staat.
Gebruik bij voorkeur onderling
verbindbare rookmelders. Als er
dan een melder afgaat dan ge-
ven de andere melders ook
alarm.

WAAR EEN MELDER
NIET TE PLAATSEN
In badkamer of keuken, dat zou
te vaak een 'vals alarm' veroor-
zaken door toom, vocht en der-
gelijke.
Bij een ventilatieopening of me
chanische ventilator en boven
verwarmingstoestellen en radia-
toren. Door luchtstromingen
kunnen rookdeeltjes de rook-
melder niet bereiken.
In de garage: uitlaatgassen kun-
nen ook vals alarm veroorzaken.
Een rookmelder kost zo'n twin-
tig gulden en is te koop bij de
meeste bouwmarkten en win-
kels op het gebied van doehet-
zelf of huishoudelijke appara-
tuur.
In Nederland zijn verschillende
rookmelders in de handel. Een
aantal apparaten zijn goedge-
keurd door het Keurmerkinsti-
tuut Consumentenproducten.
Deze rookmelders hebben het
goedmerk. Het beeldmerkje van
goedmerk moet dan op de ver-
pakking staan. Rookmelders
redden levens, ook die van u.

Meer informatie over rookmel-
ders en andere veiligheidsaspec-
ten kunt u verkrijgen tijdens de
opendag van de Vordense Brand-
weer op 15 september as.

Deze ruimte is door Drukkerij
Weevers gratis ter beschikking
gesteld.



PORTRET
vrijdag 10 augustus

zaterdag 11 augustus
laatste 2 dagen dat onze

fotostudio
is geopend!

Maak nu nog een afspraak
voor het maken van

baby-, kinderen-, familie-,
dierenfoto's.

H A N S T E M M I N K
Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
fÖ^
stoffen'Kaastinnen *Aida 'Aidaband

• Öeiéréboni • \Jobelan$toftin "
• Badstof artikelen om t^bord^i^n

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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) 552928

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Au tot el. 0653730183

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur
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Donderdag
9 augustus zijn
we weer open

•rv
Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorder) • Tel. 0575-

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv,
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen ... onze

f EXTRA AANBIEDINGEN
i BLIJVEN U VERRASSEN

kilo nu 5.s98

kilo

Australische Lindemans

fles 0,75 liter ó 9.99 nu

nu 2.'49

3 flessen halen 2 flessen betalen

3,6 kilo van 22.79 voor 14199

Nestlé mini's
nu 2 Zakken van S.34 voorzak 5.£99

2,7 kilo van 18.99 voor 11199

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.

Albert Heijn en Gall en Gall
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 GALLIS GALL
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Honingmarkt
op de Houtmarkt

De Beach Party ia op zaterdag
11 augustus aan zijn derde lus-
trum toe. Tijd voor een feestje.
Komt dat even goed uit. Feest is
nou precies waar het festival
om bekend staat. Zondag 12 au-
gustus vindt er op het festival-
terrein een Dance Party plaats.

De Beach Party wordt dit jaar vijf-
tienjaar, maar is al lang geen puk-
kelige puber meer. Sterker nog,
het is de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een volwassen festival.

Het is al weer enkele jaren terug
dat de Beach Party is veranderd
van een feest in een festival. Kunst-
zinnige aankleding, sfeervolle ver-
lichting en gezellige terrassen
moeten er voor zorgen dat de be-
zoeker zich even in een andere we
reld waant. Bovendien is er op dat
prachtig aangeklede festivalter-
rein veel meer te beleven dan al-
leen muziek.

Nog voordat ook nog maar ie-
mand de campingflight naar Low-
lands Paradise had genomen, kon
al worden genoten van straat-
theater, kermisattracties, een spe
ciale cocktailbar en nog veel meer.

Zo is er dit jaar ook een barbe
cuetent, een Caribische dansgroep
en - hieuw dit jaar - een kapsalon

en een bijzondere theetent. Wan-
neer de bezoeker het wenst, kan
zelfs een verfrissende duik worden
genomen in een zwembadje.

Programma zaterdag 11 augustus:
Fuel, l Djama 2 Djanana, Spitball,
Di-Rect, 16 Down, Beam, The Bob
Color.

The Bob Color

Programma zaterdag 12 augustus:
dj Pure, dj Lady Aïda, dj Misja Hel-
sloot, dj Marco V.

Toegangskaar ten zijn onder ande
re verkrijgbaar in de voorverkoop
bij boetiek Sueters Vorden, de
VW's Vorden en Zutphen, de Fo-
cus-vestigingen en via www.tele
tickets.nl

FietStOCht *de boer Op' Natuurwandeling
Dinsdag 14 augustus openen
agrarische bedrijven in de
omgeving van Ruurlo, Hengelo
en Vorden de deuren voor het
publiek.

Belangstellenden kunnen de fiets-
route afhalen bij de parkeerplaats

-*' van kasteel 'Huize Ruurlo'.

In verband met de afgelopen MKZ
crisis zullen er dit jaar geen boer-
derijen maar aanverwante agrari-
sche bedrijven bezocht worden. De
tocht die ca. 30 kilometer lang is,

leidt de fietsers naar het loon-
bedrijfvan de fam. Enzerink, naar
het mengvoederbedrij f van de
fam. Langwerden, de groentekwe
kerij van de fam. Snellink, de paar-
denstoeterij van de fam. Ebbers en
naar K.I service Ferti-Plus.

Onderweg kunnen de fietsers na-
tuurlijk genieten van de prachtige
omgeving van Ruurlo, Hengelo en
Vorden. De deelname is gratis.

Voor meer informatie over de route:
Mw. A. Weernink, tel. 0573-151515.

Open tuin Ruurlo
Op maandagavond 13 augustus
a.s. is de tuin op Borculoseweg
40 te Ruurlo (ingang Molen-
laan) geopend voor publiek.
Toegang is gratis.

Het is een tuin van ±1100 m2 rond-
om het huis. De voortuin is een
wat formele tuin, afgezet met
buxushaagjes, met voor het huis
2 lei-lindes die als zonnescherm
dienen. Via allerlei paadjes komt u
door de zijtuin achter het huis

waar zich een aantal terrassen en
waar ook een vijver te vinden is.
De vele hoekjes en doorkijkjes zijn
aangekleed met vele bijzondere
kuipplanten.

De pergola's zijn behangen met
veel Clematissoorten en andere
bijzondere klimmers.

Een tuin met meer dan 2000 ver-
schillende soorten planten. Een
echte liefhebberstuin.

Reeën op de Velhorst
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op woensdag 15
augustus op landgoed de Vel-
horst een thema-avond over
reeën.

Na een dialezing in de weikschuur
volgt een wandeling over het land-
goed. Het circa drie uur durende
programma begint bij de parkeer-
plaats met informatiepaneel, bij
de ingang van het landgoed aan
de Lage Weg, gem. Lochem. Deel-
name is gratis voor leden van Na-
tuurmonumenten. Plaatsreserve
ring is verplicht, bel hiervoor de
Ledenservice, tel. 035-6559911.

LEZING
De heer W. Wassink, als vrijwilli-
ger verbonden aan Natuurmonu-
menten in de Graafschap, weet op

boeiende wijze te vertellen over de
natuur in de streek. Aan de hand
van prachtige dia's vertelt hij deze
avond over het leven van reeën.
Het zijn schuwe dieren, die vaak
pas tegen de avond tevoorschijn
komen. Wie weet laten ze zich
zien tijdens de wandeling. Een ver-
rekijker kan goede diensten bewij-
zen.

SPOREN
Tijdens de avond zal ook aandacht
besteed worden aan de sporen die
deze dieren achterlaten. Aan een
hoefafdruk is al veel af te lezen:
liep het dier rustig of was het op
de vlucht, was het misschien een
moeder met jong? Maar ook aan
andere soorten sporen is de aan-
wezigheid van reeën te herken-
nen. Kortom: een boeiende avond.

Zondagmiddag 12 augustus ver-
zorgt het Wereld Natuur Fonds
(WNF) weer een van haar bekende
natuurwandelingen.

Het fraaie landgoed de Wilden-
borch, dat gelegen is tussen Vor-
den en Lochem, zal dan als gast-
heer optreden. Dat de keuze op de
Wildenborch is gevallen, is niet
voor niets.

Het landgoed behoort tot de mooi-
ste landgoederen in de West-Ach-
terhoek. De ervaren natuurgids
kan dan ook veel vertellen; niet al-
leen over de planten- en dierenwe
reld, maar ook over de boeiende
historie.

De wandeling start 'smiddags bij
de kapel aan de Kapelweg in de
Wildenborch. Voor eventuele na-
dere info kan contact worden op-
genomen met Job Teeuwen, Vel-
horst l, 7241 TB Lochem, 0575-
431198.

Expositie in galerie
Het Gele Stoeltje
Wim Bos heeft zijn atelier in Warns-
veld, waar hij midden in het coulis-
senlandschap tussen bomen, beken
en weilanden woont en werkt.

Bos is een man van kleuren en van
grote lijnen. Hij zegt: „Ik ben 'n vrij
snelle schilder, ik geef 'n impressie
van landschappen en stilleven waar-
bij kleur en de grove lijn belangrijk
zijn".

Zijn werken zijn kleurrijk en de toet-
sen zijn krachtig en vlot neergezet.
Bos draagt het landschap een warm
hart toe, waarvoor het buurtschap
Warken (gemeente Warnsveld) in de
Achterhoek een fantastische inspira-
tiebron is.

Ook de kunstenaars waar hij mee sa-
menwerkt zijn een goede bron van
inspiratie. Bos heeft op verschillen-
de plaatsen zijn werk tentoonge
steld.

De expositie is vanaf 12 augustus tot
en met 16 september te zien in gale
rie Het Gele Stoeltje, Burg. Gallee
straat 36 in Vorden.

Evenals voorgaande jaren orga-
niseert de Vereniging tot Bevor-
dering van de Bijenteelt in Ne-
derland, afdeling Zutphen e.o.
weer een honing- en milieu-
markt op zaterdag 11 augustus
aanstaande.

De aangevoerde honing is voor het
grootste deel gewonnen door im-
kers uit Zutphen en omgeving.
Om een pot honing van 450 gram
te vullen, moeten de bijen 50.000
keer op en neer vliegen. Van de
vroege ochtend tot de late avond is
er gewerkt om ons de gezonde lek-
kernij te bezorgen. De kwaliteit en
de opbrengst kunnen van jaar tot
jaar verschillen, dit jaar is de kwa-
liteit uitstekend en mede door het
mooie weer is de opbrengst goed.

De kleur en de smaak van dit zui-
vere natuurproduct doen denken
aan warme en zonnige zomers.
Ook wordt het wel gebruikt als
mild medicijn, bijvoorbeeld als
slaapmutsje: honing met warme
melk. Ook niet te versmaden als vi-
tamine C-hapje op een grapefruit.

Zoals altijd moet Nederlandse ho-
ning voldoen aan de eisen van het
honingbesluit. Naast honing is er
ook een hoeveelheid nieuw- en ge
bruikt imkermateriaal aanwezig
en zal er een informatiestand zijn
voor mensen die interesse hebben
om met deze hobby te beginnen.

Het bijen houden is de laatste tijd
behoorlijk in het nieuws geweest.
Men wil dan ook extra aandacht
schenken aan het promoten van
het imkeren; deze hobby is door ie
dereen uit te voeren en de leden
van de Zutphense vereniging en
omstreken willen graag geïnteres-
seerden alles vertellen over deze
heel nuttige hobby.

Er is een observatiekast aanwezig
om een kijkje te nemen in een
bijenvolk.

Als men meer wil weten over het
houden van bijen en dergelijke
kan men bellen of schrijven naar
Willem Velberg, Keppelstraat 4,
7203 GA Zutphen, tel. 0575-515646
b.g.g. 06-51936608.

Keijenborgse Motor Club '95
Na de succesvolle avondmotor-
vierdaagsen van de afgelopen
jaren, organiseert de KMC'95
wederom een avondmotorvier-
daagse van dinsdag 21 tot en
met vrijdag 24 augustus aan-
staande.

De ritten zijn door eigen leden uit-
gezet en gaan elke avond een an-
dere richting uit. De lengte be
draagt ca. 100-125 kilometer. Wie
problemen heeft met kaartlezen
of alleen wil genieten van het mo-
torrijden in de mooie Achterhoek,
kan meerijden met een voorrijder.
Inschrijving en start vanaf club-
café Evers aan de Keijenborgseweg
in Velswijk. Per ingeschreven mo-
tor ontvangt de deelnemer een
consumptiebon, te besteden bij
café Evers. Wanneer drie avonden
wordt deelgenomen, wordt een
herinnering aangeboden.

De KMC'95 is een zeer actieve
motorclub met bijna 100 leden.

Ze organiseert voor haar leden on-
der andere elke zondagmorgen
een toertocht met voorrijder
(april/oktober); lentetoertocht met
voorrijder (leden en niet-leden);
driedaags motorweekend; zomer-
toertocht met voorrijder (leden en
niet-leden); motoravondvierdaag-
se (leden en niet-leden); najaars-
toertocht met voorrijder (leden en
niet-leden); feestavond; midwin-
terlezen (bijvoorbeeld aankoop
motor, veiligheid enz.).

Voor inlichtingen kan men terecht
bij het secretariaat, p.a. Theo Sta-
pelbroek, Eulingkamp 8. 7256 BK
Keijenborg, tel. 0575-462429.

Internetadres:
http://leden.tref.nl/-thema2

Extra openingstijden
Achternoeks Museum
1940-1945 Hengelo (Gld.)
Het nieuwe museum in het
hart van Hengelo draait op
volle toeren in het toeristische
seizoen.

Het bestuur heeft op aandringen
van de suppoosten besloten de
dinsdagmiddagen in de maand
Augustus ook te openen.

Regelmatig werden er mensen
gesignaleerd die een bezoek aan
deze nieuwe attractie van de
Achterhoek wilden brengen.
Om vooral de toeristen en de
Achterhoekers die vakantie vieren

in eigen regio ter wille te zijn is de
bijzondere collectie over de oorlog
1940-1945 in de maand Augustus
dagelijks te bezichtigen van dins-
dag tot en met zondagmiddag.

Laatste aanwinst is een bijzondere
trouwjurk gemaakt van parachute
zijde afkomstig van de parachute
van een door de Duitsers dood-
geschoten Geheim agent in 1944.
Vanaf l augustus is de open-
stelling te zien. www.achterhoeks-
museuml940-1945.nl
Marktstraat 6 Hengelo. Net onder
de kerk, tel. 0575463942.

Provinciale weg N 314 dicht voor
onderhoud van 21-23 augustus
Vanaf dinsdagmorgen 21 augustus 9.00 uur is de provincie Gelderland
bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg N 314
bij Zutphen. De werkzaamheden duren tot donderdag 23 augustus
16.00 uur.

Verkeer komend uit de richting Zutphen, Warnsveld, Brummen en
Baak en verkeer uit de richting De Leesten Oost en West wordt omge
leid via kleine omlegging (N 346), Den Elterweg (N 348) en Vordense
weg (N 319); verkeer uit de richting Lochem via de Vordenseweg, I/>
chemseweg (N 346) en Den Elterweg (N 348); en verkeer uit de richting
Vorden via Den Elterweg (N 348) en Vordenseweg (N 319).



LUSTEN
Bijzondere dingen en spe-

ciale gebeurtenissen ver-

dienen een gouden randje.

Kom dan eens kijken naar

de uitgebreide collectie

wandlljsten bij Deco Home

Harmsen. Maatwerk met

of zonder ontspiegeld glas.

In goud of één van de vele

andere kleuren. Statig van

stijl of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u vindt

steeds de juiste omlijsting

voor een dierbare foto,

fraaie zeefdruk, fijn bor-

duurwerk of lang gekoes-

terd diploma. Wij maken

van uw trotse bezit een

sieraad aan de wand!

HOME

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

www.harmsenvakschilders.nl

TOT 50%

tuth/er.mode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

ONS MODE-ADVIES GAAT VERDER DAN WIJZEN NAAR DE PASKAMERS.

drukwerk dat
gezien wordt
Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers geplukt.

H.G. PEPPELMAN
Twente Route 5b

Heelweg 0315-241616
Geef het door,

rechts gaat voor

Tonny Jufriërfs
r~ ZltX^ AUTOSCHADE
l f\—l 11EQSTELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

Ze hadden een baan, een huis, kinderen,
toekomstplannen. Ze moesten vluchten
voor natuurrampen of geweld.
Plotseling hebben ze

6 miljoen vluchtelingen in Afrika. Mensen in Nood helpt.
Met voedsel, kleding, onderwijs. Uw bijdrage is onmisbaar.

SAMEN DOEN WE IETS.

Mensen in Nood

Giro 667 Den Haag
www.menseninnood.nl

VakantieshowTöte
tige aanbiedingen
25 juli t/m 25 augustus

Guldenweq
7051 HT Varsseveld

Vergeet uw tekening
of maatschets niet!

Zaterdag 11 augustus
KOOKDEMODAG: • eombi- en stoomoven inductiekoken
Eigen ontwerpafdeling
Deskundig advies.

Eigen montageteams
Wij kujnnen alles voor u verzorgen

Bij aankoopr^
apparaten van E

Gratis
Bosch ontbijtset:

TOASTER

KOFFIEZETTER

WATERKOKER

t.w.v. ƒ 500,00

Neem een kijkje!>
in onze -^*
Accessoires
• Pannensets in div. uitv.
• Kruidenrekken en kruiden

standaards
• Koffiezetters - toasters -

waterkokers in keuken-
kleuren
vele kleine artikelen

^
Bij aankoop

apparaten van
Pelgrim

Gratis
een prachtige

éénhendel kraan
t.w.v. ƒ 400,00

,nij Kof keu keris.nl

VARSSEVELD
.flB^Ö.OO uur. vrv 9.00-21.00



d r u k k e r i j Weevers

ov

Nieuwstad 30
7251 AH Voeden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel, (0575) 55:1010
Fax (0575)551086
E-maiJ: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.rtl

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

D D

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieke

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

VP
(.1

ISO 9002

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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