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Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
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Overname van advertenties/berichten is verboden

De Country Living Fair
verleidt bezoekers tot
verrassende activiteiten

Dat is in één woord de charme
en aantrekkingskracht van de

Als bijlage
in dit nummer:
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Country Living Fair 2001. Op de
landerijen rond Kasteel Vorden
kan ieder van de vele tiendui-
zenden bezoekers een eigen
ontdekkmgtocht maken.

Vijf dagen lang, van zondag 19 tot
en met donderdag 23 augustus, is
te zien hoeveel plezier je ook in
ons land nog aan de natuur kunt
beleven. Zo zijn er shows met en
zonder dieren, demonstraties van
oude ambachten, jachtproven en
hondenkeuringen. Maar het aar-
digst zijn natuurlijk de activitei-
ten om zelf aan mee te doen.

De Country Living Fair is werkelijk
voor iedereen die van buiten
houdt. Er is een zeer divers aanbod
aan fashionshows met vooral out-
doorkleding van praktisch tot ca-
sual tot aan presentaties op het ge
bied van huis- en tuindecoratie.
Evenals bij de kleding blijkt daar
dat natuurlijk en comfortabel op-
merkelijk goed te combineren
zijn.

NATUURTALENT
De Country Living Fair 2001 biedt
jong en oud volop de gelegenheid
het eigen natuurtalent te ontdek-
ken. Dat kan bij voorbeeld bij de
demonstraties traditioneel bloem-
schikken of bij de vele oude am-
bachten. Maar ook bij imkers, stoe
lenmatters en kaasmakers kan de
kunst worden afgekeken. Om het
vervolgens zelf even te proberen.
Wie de smaak te pakken krijgt,
kan er een heel aardige hobby aan
overhouden.

PAARDEN
Op woensdag zijn er keuringen
van fjordenpaarden. Dagelijks een

prestentatie van 'Fleurop'; een zes-
tal Friese paarden, bereden op de
manier waarop vroeger alle dames
reden, nl. op een speciaal dames-
zadel. Dit alles gaat gepaard op
swingende en vrolijke muziek. En
uiteraard onze topdressuuramazo-
ne Tineke Bartels die zoals altijd
alle publiek, weer of geen weer,
weet vast te houden met haar boei-
ende en met de nodige humor ge
paard gaande dressuurclinics.

HONDEN
In 2000 was er grote belangstelling
voor de professionele hondenkeu-
ring onder leiding van een erkend
exterieurkeurmeester. Ook nu
weer kunnen hondenbezitters
hun hond laten beoordelen op ras-
normen, uiterlijke kenmerken en
alle andere kynologische kwalitei-
ten. Liefhebbers kunnen boven-
dien meedoen aan de jachtproe
ven.

ONTDEK NEDERLAND
Hoewel de natuurlijke omgeving
in ons land enorm onder druk
staat, zijn er ook nog heel wat po-
sitieve geluiden te horen. Op de
Country Living Fair wordt die stem
vertolkt door de diverse organisa-
ties op het gebied van natuur- en
wildbeheer. Zij laten zien wat we
nog aan natuur hebben en hoe dat
behouden kan blijven. Dat is ook
het onderwerp van de l andbouw-
presentaties van het Genootschap
voor Land- en Tuinbouw GLTO.

GEEN KIND AAN DE
KINDEREN
Doen is voor de jongere bezoekers
natuurlijk veel leuker dan kijken.
Natuurlijk, ook zij zullen de Hout-

hakkers Roadshow 'kicken' vin-
den. Zelf een ritje op een pony
slaat natuurlijk alles. Of je eigen
broodjes bakken in je eigen kamp-
vuur.

Ook voor professionele kinderop-
vang is gezorgd.

Het zag zondagmiddag in Vorden
zowel "zwart van de mensen" als-
mede "zwart van auto's".

Dat alles had te maken met de
Country Living Fair die nabij kas-
teel Vorden werd gehouden. Zelfs
geheel plan Zuid bleek deze mid-
dag één grote parkeerplaats!

ZONDAG
9 SEPTEMBER

JVoop-
ZONDAG
VORDEN

Berichten en advertenties
gaarne voor of op 24 augustus a.s,

inleveren.

Drukkerij Weevers

tegdtola* tij>:

Inbouwreservoir
compleet met
closetpot
en drukplaat
excl. zitting, kleur wit:

f 425,-
kleur pergamon: f 495,-

NIEUWLEUSEIU
Meeleweg 18
Tel.(0529)484661

HENGELO*
Geerdinksweg 297
Tel. (074) 291 60 23

MUNTENDAM
Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
T«l /rtC11\ f.K KI tC

TEGELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEM

VORDEN
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118

* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER t l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur d. H. Westerink; 19.00 uur "Vorden
zingt". Voorganger dhr. C. Weerda uit Almelo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. J. Zijp, Apeldoorn; 19.00 uur "Vor-
den zingt" in de Dorpskerk. Voorganger: dhr. C. Weeda uit Almelo.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 25 augustus 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 26 augustus 10.00 uur Eucharistie.

Weekendwacht pastores
26-27augustus G. Zweers, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
25-26 augustus: dhr. Sterringa. Schoolstraat 9, telefoon 55 12 55.
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 24-31 augustus apotheek de Brink, de Brink 112,
Zutphen, telefoon (0575) 52 61 11.

Tandarts
25-26 augustus FA. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaX Ooyerhoekseweg 8, tel, (0575)
59 ;25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45;: en 18:45-
19.30,uur. Kinderaftleling vooriouders en gezinsleden de hè-:
Ie dag; anderen 15,00-16,30 en i 17.45-19,00 xmr. HartbéT(Vp
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg}.
Kïaamafüelihg 10:30-1 L30;;i5:3q-: 16.45 en 18:45-1930 uur,
PAAZ iedere ;ayond 18.30-19.45 :uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 1S.00~1S.45 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 ^dag en nacht). Alarmnummer 112.
D^; 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-
chenl, Larenscweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (09000 88 44, fax
(0573); 29 9 2 9 8 , : ; WN :Ï.?• ': Ü4.1 ^"H ' V : : > : ' • : ; : : : : : ;" :

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

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 4427 72^

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

Woningcorporatie Dé Stiepel, Dr. Grashuisstraiit 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonischv:gè-:
meïcl worden van maandag tot en metvrijdag telefoon (Q3i4):
62; 61 40. Voor overige zaken;; (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nr- E-mail: info@destiepel.nl l

ZorgGroep Oost-Gelderlaud Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via teiéfoonnuni-
m e r (0900) 88/06:(22 ct/rnin). :; ';;j:.:,;,:,:: U ; l ; . . ; ; ; • J

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
; 24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 63: : ; :
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53;

Pedicure t. Evers^ansen, tel. (0575);46 25 15; mevr. Kamphprst
;tel. :(Ö575) 55 34 ;72; mevr: Mokkink-Kastcel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42:' •:• l n : :: ; ™ ; ; • r 'l- V- l't :? •<

piëtiste/natüurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a,
Behandeling op afspraak tel. 55 67 67.

Gehandicapten Platform Vpfden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
5521 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550, ;!,

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-^
20:30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14;00-20,30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrij dagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

Klachten en linformatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar Onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405,
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltiidvcrzQrgiiig info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (BezoekÖppas Service voor Dementerende Ouderen eri voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel, 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag-en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.Q.) Gymnastiek, sport en
spel^ volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nicuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor roannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315)68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Hurhanitas'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hpopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20^00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,-
(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor 15,- (€ 2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Heeft u zich al opgegeven
voor een EHBO-cursus? De-
ze cursus is zeer geschikt voor
ouders met kinderen. Inl.
(0575) 55 18 57.

• 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) 57 21 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 51106955.

• Te huur: caravanstalling,
mooie droge loods. Tel. (0575)
46 17 33.

• „Wist u dat? CDA Vorden
van mening is, dat een ge-
meente naast het stellen van
normen, belast dient te zijn met
het waarborgen van rentmees-
terschap en solidariteit in rela-
tie tot de eigen verantwoorde-
lijkheid en ook een minimum
bestaansniveau dient te garan-
deren?"

• 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)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

• Verlies gewicht en centi-
meters met behoud van ener-
gie. Bel voor informatie: Annie
Haaring, (0575) 46 73 81.

• Wij zoeken een hulp in de
huishouding 1 ochtend in de
week. Tel. 55 43 19.

• Ondernemers, heeft u vol-
doende goed opgeleide EH-
BO-ers in dienst? Inl. (0575)
55 18 57.

• Te koop: ronde tafel met 4
stoelen, Biedermeier f 800,-.
Tel. (0575) 55 19 22 na 18.00
uur.

• Oude Franse eiken vloer-
delen f 95,- per m2. 06 2825
1915.

• Gratis af te halen: 114 sier-
tegels, licht, 30 x 30 cm + tuin-
lantaarn met 3 lampen ± 220
cm hoog. Tel. in Vorden 56 66
75.

De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

F. van Amerongen
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 556408

Wegens vakantie zijn wij
vanaf vrijdag 24 augustus
tot en met zaterdag
8 september

GESLOTEN
Maandag 17 september
zijn wij gesloten wegens
beursbezoek.

interieuradviseur

I
'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

De betoverende wereld van

HARRY POTTER
Actie Actie Actie Actie Actie Actie

• Harry Potter schoolagenda • Harry Potter
23-rings mappen • Harry Potter etuis

• Harry Potter potloden • Harry Potter schriften
• Harry Potter stickers • Harry Potter kaftpapier

• Harry Potter wenskaarten
• Harry Potter boeken • Harry Potter CD=roms.

Nu gratis schoolagenda
van Harry Potter t.w.v. f 19,95

bij aankoop van f 50,- aan schoolartikelen.

Bij aankoop van f 25,- aan schoolartikelen
Harry Potter schoolagenda

voor slechts

f 10,-. p*

brunaP
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN»

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Hollandse weken
Nieuwe oogst, Betuwse appels
delbarestival A AQ
11/2 kilo *TTO
Hollandse
bospeen
per bos 198
Profiteer er nog van...
rode bessen AQQ
grote doos tï/O

Vers uit eigen keuken! Goudse
bleekselderijsalade OQQ
200 gram £<?O
Zeeuwse
aardappelschotel
500 gram 398
Vers gesneden
gemengde slasoorten OQQ
200 gram £3\J

Heerlijk om een grote pan soep te maken

Hollandse soepgroente
200 gram 249

Aanbiedingen week 34

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

1150
klein i t m groot 181*

Appel-citroenvlaai
ff-50

klein

Rozijnensneefjes
plakken voor de prijs van

DA'S GAAF VAN
DE ECHTE BAKKER

KAASSCHAVEN VOOR EEN MOOI DUN PRIJSJE
De Echte Bakker heeft gave kaasschaven voor u in de aanbieding. Jonge-kaasschaven

en oude-kaasschaven, allebei even goedkoop: f 5,95 plus 15 spaarstempels

(normale winkelwaarde is f 12,50). Zo'n spaarkaart is binnen de kortse keren vol, dus...

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMCborduur/haakgarens •handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

•Beiersbont 'Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei* en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwot/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



Dagmar
is de naam van onze dochter.;<

n
J Zij is op vrijdag 17 augustus 2001 om 00.41 uur

geboren, weegt 2870 gram en is 50 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Paul van Doesburg en Ellen Vredenberg

(»)

| Biesterveld 18
7251 VS Vorden

* Tel. (0575) 55 44 40
| Wij rusten van 12.30 tot 15.30 uur en na 21.30 uur.

Pappa, mamma en je broertje Jart zijn enorm blij
dat je er bent en wij verheugen ons erop jou al on-
ze liefde te geven.

19 augustus 2001.

Rob, Belinda en Jart Lucassen

Oude Zutphenseweg 6
7251 JX Vorden

Yoka Mirthe Beatrijs Rexwinkel
&

Alexander Christian Boom
gaan trouwen op vrijdag 24 augustus om
11.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Familie Rexwinkel
Wilmerinkweg 4
7251 HJ Vorden

„Music was my first love"

Wij gaan trouwen!

Op donderdag 6 september 2001 om
13.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld
door ds. Dekker.

Johny Addmk

Wendy Zieverink

Na de dienst is er in de kerk kort de gele-
genheid ons te feliciteren.

Geesmkweg 10a
7231 RE Warnsveld

Na voor haar moeilijke jaren is rustig ingeslapen

drs. H.W. van der Woude-
van Gerven

in leven apothekeres

Rotterdam, Zutphen,
3 mei 1916 14 augustus 2001

Hans en Corrie
Henrike en Hans

Yannick, Florian & Julian t
Peter
Annet en Ward

Annie en Ed

Correspondentieadres:

Familie Dekker
't Jebbink 51
7251 BK Vorden

Volgens haar wens heeft de begrafenis in besloten
kring plaatsgevonden.

Voor uw

Wintersport

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

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

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575)46 1220

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Lekker nagenieten
in eigen land

De Welkom Thuis weken

Vanzelfsprekend wilt u het vakan-
tiegevoel zo lang mogelijk vast-

houden. Gelukkig kan dat tijdens de
Welkom Thuis Weken bij de Keursla-
ger. Waar u nog even heerlijk kunt
smullen van die typisch buitenlandse
specialiteiten.

Zwiebelfleisch,
WO gr.
Parmaham,
100 gr.

3 kogelbiefstukken

3 biefstukken

Natuurlijk biedt de Keurslager u ook
in de rest van het jaar ruime keus uit
bijzondere lekkernijen. Tips en recep-
ten vindt u volop in het blad 'Koken
met de Keurslager' of' op
www.keurslager.nl. Welkom thuis!
Deze week speciaal aanbevolen:

B25

450

Italiaanse blinde vink,*} 95
100 gr.

kalfsschnitzel,
WO gr.

ei-baconsalade,
WO gr.

2
3
2

€134

98

35

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

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze beste broer, zwager en oom

Bernard Hoetink
echtgenoot van B. Bosch

op de leeftijd van 79 jaar.

H. Hoetink-Klein Winkel
H. Hoetink
G. Bogchelman
M. Brouwer-Bosch
E. Wolters
J. Bosch
M. Rossèl-Bosch
B. Rossèl
Neven en nichten

Vorden, 18 augustus 2001

Correspondentieadres:
Blikkenburgerlaan 57
3703 CV Zeist

... want Gij zift bij mij...
Ps. 23:4

Na een liefdevolle verzorging in Villa Nuova te Vor-
den is er een eind gekomen aan het moeilijke leven
van onze bijzondere zus en tante

Harmina Berendina Gussinklo
Mien

op de leeftijd van 86 jaar.

G.H. Reussink-Gussinklo
Neven en nichten

15 augustus 2001

Correspondentieadres:
G.W. Gussinklo
Maatweg 8
6871 DK Renkum

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets.

Bedroefd geven wij u kennis dat na een noodlottig
ongeval plotseling van ons is weggenomen mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Derkjen Ruesink-Broekgaarden

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: G.J. Ruesink

Hengelo (Gld.): Berti en Bernadet
Jesper, Joeri, S/7, Koen

Epe: Wim en Helene
Gerben, Frandska

Vorden: Gerdien en Jaap
Marlies, Luuk

15 augustus 2001

De Horst 7
7251 FT Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling en het medeleven tijdens de ziek-
te en na het overlijden van

Annie Heersink-Hartelman

Familie G. Heersink

Vorden, augustus 2001
Smidsstraat 1

Geef het door,
rechts gaat voor
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

AvondopensteUing 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

l Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

£ SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN

De eerste basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn weer ge
start met een nieuw schooljaar. Dit betekent dat de jeugd weer op weg
gaat van en naar school, vooral in de spits. Met name in de eerste maan-
den na de zomervakantie, raken veel kinderen betrokken bij verkeerson-
gevallen. Om hier aandacht voor te vragen, wordt ook dit jaar de cam-
pagne 'De scholen zijn weer begonnen' gehouden.

De scholieren moeten aan het begin van het schooljaar weer wennen aan
de dagelijkse schoolroute. Ook is er een groot deel dat voor het eerst naar
een nieuwe school gaat en zich de route nog eigen moet maken. Kinde-
ren zijn zich vaak onvoldoende bewust van het gevaar op de weg. Ze fiet-
sen graag in groepen en letten dan minder op. Plotselinge manoeuvres,
zoals afslaan of oversteken zonder te kijken of hand uit te steken, zijn zo
gemaakt. Ook willen kinderen in het verkeer nog al eens de kortste weg
nemen. Ze snijden bochten af, gaan teveel naar links rijden, stoppen zo
min mogelijk of rijden nog net voor een auto langs.
De campagne doet een beroep op alle verkeersdeelnemers om rekening
te houden met het gedrag van kinderen.

Als ouder van schoolgaande kinderen kunt u ook een bijdrage leveren
aan de veiligheid van uw kind op weg van of naar school. Oefen met uw
kind de route die het zelf moet afleggen. Doe dit niet in de auto, maar
op de manier waarop het kind het moet doen, dus lopend of op de fiets.
Oefen ook op de tijden dat uw kind de route gewoonlijk aflegt en be-
spreek de gevaarlijke punten op de route. Verder is het belangrijk dat u,
wanneer u uw kinderen van school brengt of haalt met de fiets of de au-
to, nooit direct voor de uitgang van de school stopt. Hiermee voorkomt u
een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen.

ANVRAAG KAPVERGUNNING VOOR HET VELLEN
VAN EEN PLATAAN OP HET PERCEEL ZUTPHENSEWEG 26

Rabobank Graafschap-West verzoekt burgemeester en wethouders een
kapvergunning voor het vellen van een plataan op het perceel Zutphen-
seweg 26. Het vellen is noodzakelijk in verband met de herinrichting van
het parkeerterrein van de bank. Er worden twee forse platanen (stam-
doorsnede 20 cm) herplant. De bank onderzoekt de mogelijkheid de te
vellen plataan elders in Vorden te herplanten.

Gezien de locatie, de aard en de omvang van de plataan passen burge-
meester en wethouders op de behandeling van dit verzoek de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht toe. Van 22 augustus tot en met 19 september 2001 liggen de
aanvraag en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling gemeentewerken van het ge
meen tehuis (boerderij). Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling
van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebben-
den kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ont-
werp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burge-
meester en wethouders bij de definitieve beslissing.

ERKEERSBESLUJT

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Overwegende dat:
1. de maximumsnelheid op de Wildenborchseweg 80 kilometer per uur

bedraagt;
2. in het belang van de verkeersveiligheid op de Wildenborchseweg een

lagere snelheid in de bocht nabij de Belten gewenst is;

gelet op:
1. de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen in-

zake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerste
kens 1990;

2. het besluit van de gemeenteraad van Vorden van 24 november 1998 tot
overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten
aan het college van burgemeester en wethouders;

3. het advies van de politie, gegeven tijdens de vergadering van de werk-
groep verkeer op 4 juli 2001;

besluiten,
1. door plaatsing van borden A4 (adviessnelheid) en A5 (einde adviessnel-

heid) overeenkomstig bijlage l van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, een adviessnelheid van 60 kilometer per uur aan
te geven in de bocht van de Wildenborchseweg nabij de Belten.

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

OUWAANVRAGEN

plaats
Reeoordweg 6

aanvrager
G.J. Berenpas

inhoud
vergroten kapschuur
ter vervanging van
een bijgebouw

datum ontvangst
09-08-2001

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvraag bestaat voor een ieder tevens de mogelijk-
heid om in de periode van 23 augustus tot en met 19 september 2001 een ziens-
wijze in te dienen, omdat deze bouwlocatie ligt in een gebied, waarvoor een ont-
werp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester
en wethouders kunnen deze aanvraag met toepassing van artikel 50, lid 4 Wo-
ningwet afhandelen omdat het bouwplan in overeenstemming is met zowel het
geldend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

OUWVERGUNNINGEN

plaats
B hetjebbinkö

aanvrager
Parochiebestuur
R.K. kerk Vorden

C Mosselseweg 14 R.H A Eggink

E Dorpsstraat 11 V.O.F. bakkerij Joop

F OkhorstwegS GJ. van der Wilk

inhoud
het vergroten van
een kerkgebouw

bouwen stallings-
ruimte

vergroten winkel-
pand

bouwen paarden-
stal annex
bergruimte

vrijstelling

hoogte

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

ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (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 openings-
tijden, ligt met ingang van 24 augustus tot en met 21 september 2001 ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

om verandering van

datum aanvraag:

adres van de inrichting:

kadastraal bekend gemeente:

de heer H.G.M. Helmink
Eldersmaat 3
7251 RJ Vorden

de huidige milieuvergunning van
2 mei 1994 voor het omwisselen
van een deel van de vleesvarkens
voor rundvee

26 juli 2001

Eldersmaat 3

Vorden, sectie N, nrs. 340-341

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders in-
dienen vóór 22 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 22
september 2001.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENV*

EEN BEI ER

BEGINT BIJ



Weekaanbieding:

Room-
vlaai
van f 18,25 voor

f 12,50
BANKETBAKKERIJ / CHOGOLATERIE

FredBosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 .17 50

Nieuwste CD

Kas Bendjen
'Uut eigen deuze'

f 29.95
Nu te koop bij:

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX

Chipknip

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37
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Open Huis
10.00 en 18.00 uur

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 Hengelo Gld

T (0575) 46 21 33. F (0575) 46 30 29

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

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

kilo nu

Q̂
JM

98

nu

O
ifmM

99

ch wasmiddel uitra of coior
1,5 liter a 13.49 3halen betalen

Oh frisdranken diverse smaken
O halen >- , • betalen1,5 liter a 1.99

YoghO YoghO diverse smaken
w halen - £ betalentiter è 2.09

6 rol van 10.49 voor

15
\J

99

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur l zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

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

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.
Telefoon (0575) 46 12 05
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L.R. en P.C.
de Graafschap
Zaterdag 18 augustus waren de
Gelderse Kampioenschappen in
Brummen. Martine Brunshorst
met Rubin werd hier Gelders Kam-
pioen in de klasse M2.
Zaterdag 11 augustus was er een
wedstrijd voor paarden in Bar-
chem. Hier werden de volgende
prijzen behaald. Irene Regelink
met Lea een derde prijs met 163
punten in de M2. Anita Bernpas
met Laika een tweede prijs met
161 punten in de L2.

Zijspanrace in
Gedinne (België)
Gedinne, gelegen tegen de Franse
grens doet denken aan het circuit
op het eiland Man. Wim Vermeij-
meren en Koen Kruip behaalden
er op zaterdag een 2e trainingstijd,
een goede uitgangspositie voor de
wedstrijd op zondag. Helaas ging
het tijdens de wedstrijd niet zoals
het zou moeten: nadat zij na de
start de Ie plaats pakten kwamen
ze op een vuil gedeelte van het cir-
cuit na het aanremmen van de
eerste chicane. Hierdoor gingen ze
rechts- i.p.v. linksaf waardoor ze
weer achteraan moesten begin-
nen. Uiteindelijk werden Wim en
Koen 9e (van de 28 zijspancombi-
naties) in de Ie manche. In de 2e
manche startten ze als 9e en fï-
nischten als 4e.
Uitslag Gedinne: Ie Hanquet/Dury
2e Schafield/Founels 3e Rope/Law-
rence.
Torleif Hartelman uit Hengelo
(Gld) behaalde een uitstekende Ie
plaats tijdens de Raalte races op de
Luttenbergring.

"Vorden zingt"
in de Dorpskerk
Aanstaande zondag 26 augus-
tus 's avonds wordt er in de
Dorpskerk weer een zangdienst
gehouden onder het motto
'Vorden zingt".

Er wordt gezongen uit diverse
bundels en al deze liederen zijn de
afgelopen tijd op verzoek aange-
vraagd. Het belooft dus een mooie
avond te worden want het ziet er
veelbelovend uit.
Er is een korte overdenking door
dhr. C. Weeda uit Almelo, voor ve-
len bekend, want hij is al vaker
hier geweest. Hij is werkzaam bij
het bekende blad "de Elisabethbo-
de" in Ruurlo. Het thema van de

meditatie is: "Ik ben er niet mee
opgegroeid".
De muzikale begeleiding is in han-
den van dhr. W. Kuipers uit Apel-
doorn die het orgel bespeelt en de-
ze keer is er ook medewerking van
Rijk Heusinkveld op trompet zo-
dat het geheel extra feestelijk zal
klinken. Ze zullen vooraf al reeds
een aantal fraaie liederen ten ge-
hore brengen.
Na afloop is er in "de Voorde" ge
legenheid om na te praten onder
het genot van koffie, thee of fris.
Er kunnen dan eveneens nieuwe
verzoekliederen worden doorgege
ven.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Drie Duitse
kunstenaressen
in Galerie Agnes Raben
Zondag 26 augustus opent Ga-
lerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad 20 het nieuwe sei-
zoen met een expositie van drie
Duitse kunstenaressen.

Sabine Jahnke, woonachtig in
Heelweg bij Varsseveld exposeert
een serie grote en middelgrote
olieverfschilderijen met een land-
schappelijk karakter. Heike Micha-
ela Walter uit Düsseldorf expo-

seert met een aantal keramische
plastieken. Sommigen meer dan
een meter hoog en zowel geschikt
voor plaatsing buiten als binnen.
Anne Kessler, eveneens uit Düs-
seldorf toont een serie zilveren sie-
raden met de titel "Wachsen und
Wuchern".
De expositie in Galerie Agnes Ra-
ben duurt t/m 30 september en de
galerie is open van donderdag t/m
zondag.

Herman Eykelkamp
per koets door Vorden

De voorzitter van de PV Vorden Edwin Bminsma feliciteert Herman Eykelkamp en zijn echtgenote met het be-
halen van de Ie prijs op de NPO-vlucht vanuit Morlincourt tegen 15.500 duiven.

Dhr. Herman Eykelkamp, het
oudste lid van de P.V. Vorden,
wist zaterdag niet wat hem
overkwam. Dit weekend werd
hij op de jonge duivenvlucht
vanaf Morlincourt, over een af-
stand van ruim 365 kilometer
eerste van de Kring I, II en III. Er
werden 15.650 duiven gelost
met dus een fraaie eerste plaats
voor Eykelkamp die al twee jaar
schittert tijdens de jonge dui-
venvluchten.

Direct na de bekendmaking van
de uitslag kwamen clubleden in
"sneltreinvaart" bijeen om hem
op passende wijze te huldigen.

De winnaar maakte in een koets
met twee paarden een rondrit
door het dorp waarna hij in het
clublokaal werd toegesproken
door achtereenvolgens clubvoor-
zitter dhr. Edwin Bruinsma en CC
penningmeester dhr. L. ter Maat.
De bloemen, een hapje en een

drankje ontbraken uiteraard niet
tijdens de huldiging. In het N.P.O.
blad komt deze week een verhaal
over de prestatie van dhr. Herman
Eykelkamp.

De uitslagen van de vlucht vanaf
Morlincourt waren: H. Eykelkamp
l, 3, 5, 6, 7, 8,10,13,17, 20; A en A
Winkels 2,11,15,16,18; C. Bruins-
ma 4; H. Stokkink 12, Ashley
Eykelkamp 14; J. Meyer 19.

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

Hobbyen op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de SWOV, Nieuwstad 32, telefoon
55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen.

AUGUSTUS
21 Avondrondleiding Pinetum de

Belten.
22 Welfare: handwerkmiddag De

Wehme.
22 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
25 Hervormde Kerk: boedeldag.
26 "Vorden Zingt' in de dorpskerk.
28 Pinetum de Belten: avondrond-

leiding.
29 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
30 HVG Linde: excursie.

SEPTEMBER
2 HSV De Snoekbaars: senior-

wedstrijd.

5 Welfare: handwerkmiddag De
Wehme.

5 ANBO: klootschieten bij cam-
ping de Kleine Steege.

5 HVG Linde: lezing over Euro.
5 HVG dorp: fietstocht.
6 Bejaardenkring: bijeenkomst

Dorpscentrum.
9 VRTC Achtkastelenrijders: na-

jaarstocht.
9 Pleinmarkt Vierakker.

12 ANBO: klootschieten bij cam-
ping de Kleine Steege.

15 Klein Axen: workshop.
16 HSV De Snoekbaars: senior-

wedstrijd.
16 Volksfeest Linde: fietstocht.
19 Welfare: najaarscontactmid-

dag De Wehme.
19 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
20 Bejaardenkring: bijeenkomst

Dorpscentrum.
20 Volksfeest Linde: revue.
21 Volksfeest Linde: vogelschieten.
21 Klein Axen: bomenlezing.
22 Volksfeest Linde: volksspelen

en feestavond.
26 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
27 HVG Dorp: voordrachten en

muziek.
30 HSV De Snoekbaars: ledenwed-

strijd Hengelo/Vorden.

Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Tel.: 020 - 5 700 500. www.kankerbestrijding.nl

o I i ti e varia
Vrijdag, 10 augustus
Op de kruising Schoneveldsdijk en
de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
lesauto en een fietser. Ter hoogte
van de Schoneveldsdijk wilde een
groep wielrenners de weg overste
ken. Hierbij lieten zij de weg niet
vrij voor een naderende lesauto.
Hierdoor ontstond een aanrijding
met zeer lichte schade.

Zaterdag, 11 augustus
Op de kruising Sarinkdijk, Schut-
testraat en Bleuminkmaatweg
heeft zich een aanrijding voorge-
daan tussen een fietser en een per-
sonenauto. De automobilist kwam
vanaf een onverharde weg en ver-
leende geen voorrang aan de na-
derende fietser. Het gevolg was
een aanrijding, waarbij de fietser
kneuzingen en schaafwonden op-
liep. De fietser is op eigen gelegen-
heid naar de EHBO-post van het
ziekenhuis te Zutphen gegaan.

Maandag, 13 augustus
Het vrachtverkeer is gecontroleerd
op het gebruik van de Rondweg,
Dorpsstraat. Eén chauffeur is ge
adviseerd in het vervolg gebruik te
maken van de Rondweg.

Zondagavond rond 21.45 uur is
een jonge vrouw op een fiets op-
zettelijk aangereden door een au-
tomobilist. Dit is gebeurd ter hoog-
te van café "de Herberg" aan de
Dorpsstraat. Het gaat om een rode
auto met een zwarte onderzijde,
mogelijk een Opel. Mocht iemand
dit voorval hebben gezien, dan
hoort de politie dit graag.

Dinsdag, 14 augustus
Bij het station te Vorden zijn het

afgelopen weekend twee fietsen
gestolen.

Op de Rondweg heeft zich om
kwart over acht een aanrijding
voorgedaan tussen een fietser en
een personenauto met aanhanger.
Dit gebeurde toen een oudere
dame met haar fiets de Rondweg
wilde oversteken. Vermoedelijk
heeft ze de naderende auto niet
gezien en draaide vanaf het fiets-
pad de Rondweg op. Door de aan-
rijding werd de vrouw van haar
fiets geslingerd, waarna ze ge
wond bleef liggen op de weg. Die
zelfde nacht is ze in het zieken-
huis aan haar verwondingen over-
leden.

Woensdag, 15 augustus
Vannacht hebben twee bestuur-
ders moeten blazen voor het ge
bruik van alcohol. Geen van bei-
den had gedronken.

Tijdens de beach-party is een taxi-
bus beschadigd. Er is een deuk ge
trapt in het rechter voorspat-
scherm bij het NS-station te Vor-
den.

Aan de Komvonderlaan zijn in de
nacht van 13 op 14 augustus twee
fietsen weggenomen. Deze ston-
den niet afgesloten in een tuin.

Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaan op de Zutphenseweg toen
een automobilist vanuit een par-
keerhaven achteruit reed. Er was
alleen materiële schade.

Donderdag, 16 augustus
Tijdens een verlichtingscontrole
zijn diverse waarschuwingen gege
ven voor kapotte verlichting.



Stichting Veiling Commissie Vorden

houdt op 25 aug. a.s.

boedel-
dag
locatie: Schuttestraat 20
aanvang 9.30 uur.

De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de ramen van de kerk

VLAAI VAN DE WEEK:
Sinaasappelvlaai f 11,-
Krenten/rozijnenwegge

5 plakken f 3,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje
verschillende smaken f ^

Maandag de aalwie dog geopend.
Woensdagmiddag gesleten

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon SS 1373

EEN RESERVEBRIL,
GOED GEZIEN l F 98,°°

Een ongeluk zit in een klein hoekje!
Wie een bril of contactlenzen draagt zou eigen-
lijk een reservebril moeten hebben. Want wat
ziet u nog zonder? Wij leveren uw reservebril
tegen een zeer scherpe prijs. Kom snel langs!

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

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) 55 32 96 of
06 20438118

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

We hebben vanaf heden weer
verse snijbloemen.

Ook zonnebloemen / kalebassen

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Te huur gevraagd:

woonruimte
voor jong echtpaar

in buitengebied van
Vorden, Ruurlo of Hengelo.

Vanaf eind september.
Tel. 06 13270542.

Samen
sterk!

Help Jantje Beton

projecten te realiseren

die kinderen de kans

geven zich op even-

wichtige en speelse

wijze te ontwikkelen.

Dat is goed voor hen en

voor uw eigen woon-

omgeving! Meer weten?

Neem ook eens een

kijkje op onze site

www.jeugdlonds.nl.

• Postbus 85233.

3908 AE Utrecht

Tel. (030) 244 70 00

Word donateur:
giro 1247

„••— * •' * • - . - • - —. n i

www.compusystem.nl
v.a. f 1.645,-

, 20 Qî arddisk f 1.645,-
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mfö intérr1;iéheug îi, | f 1.725,-
AMD Athlon Thundërbird 900 :MH&, 12B ' Hérdask ? l f 1.875,-
AMD Athlon Thundèrbird î GH^I28^KSDRAW, 30::a>harddisk f 1.945,-

KeuzePC
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb. j.

SpelletjesPC
AMD Athlon Thunderfeird 1,1.. :QHz.- ^ M :
NVidia Riva TNT::'3? -ddisk
AMD Athlon Thunolëi: BRz, 128 MB SQRAK
Geforce 2 MX 32 Mi 30 Q& hare

v.a. f 2.075,-

II 2.075,-

11 2.175,-

PC-133 MHz., U MA:: 66100; ATX Moerjerioèfd,::64 MB (behalve: bij de SpelletiesPC)
VGA, AC '97 Sound/52 ^AOpen CDRÖM^
1,44MB Diskdrivo, Midï-tower ATX. Win 95/98 T: :}, Logitech Scroüwfieel Muis.

bij aanschaf van een nieuw systeem
een Logitech Cordless Desktop voor f 1 25,-.

1 7 inch monitor f 449,- • 1 5 inch monitor f 389,- • i p.v. CDRom een Liteon 3? x 1 2 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 1 6 - Bezoek op afspraak

RUNDER-
SUCADELAPPEN

VARKENS-
LAPPEN

kg 11,95

1 kg 8,95

RUNDER- OF VARKENS-
ROLLADE 11,95

VERSE, DROGE OF
ROOKWORST per stuk 3,50

3 voor 10,00

Weekpakket vleeswaren

100 gr ZEEUWS SPEK 2,45

100 gr ARDENNER WORST 2,45

100 gr ROSBIEF

NU VOOR

e week- op de markt in'.. Vorden uw vakslager D l J KG RAAF

«l BOLCHRYSANT

0 20 ROZEN

0 2 KALANGHOE'S

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

• 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!fe
Telefoon (0575) 55 29 28

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



Praten met Arjan Mombarg over
skeeleren, marathonschaatsen,
vriendin Dianne of over een
avondje stappen: het is voor hem
in alle gevallen een leuke bezig-
heid. Het fanatisme of beter ge-
zegd de wil om te winnen straalt
hem uit de ogen. Toen wij Arjan op
een vroege ochtend (9.00 uur op
een zaterdagmorgen) spraken,
stond de koffie in de fraaie boer-
derij in het rustieke Linde al klaar.
De heer des huizes had er toen al
bijna 'een dag' opzitten.

„Gisteravond hadden we een skee
lerwedstrijd in Westkapelle. Met
de auto drie uur heen en drie uur
terug en tussendoor een wedstrijd
van 45 minuten en 5 ronden, dat
betekende 's nachts om twee uur
pas weer thuis. Hups een paar uur
slapen en om kwart over zes er
weer uit. Toch baal ik een beetje,
want ik heb me een kwartier ver-
slapen".

Arjan had tijdens ons gesprek di-
rect al een paar 'nieuwtjes' te mel-
den. In volgorde van belangrijk-
heid: op 26 april 2002 stapt hij in
het huwelijksbootje met z'n Dian-
ne („vindt ze vast wel leuk om te
lezen"), zo grapt hij. Verder zijn er
plannen om volgend jaar tijdens
de feestweek in Vorden een skee
lerwedstrijd te organiseren. Geen
'gewone' wedstrijd maar eentje
die meetelt voor het Nederlands
kampioenschap. Dus een officiële
Univé (World on Wheels) wed-
strijd.

Inmiddels is er een Skeelercomité
Vorden opgericht. Daarin hebben
behalve Arjan zelfde volgende per-
sonen zitting: Wim Hamer, Derk
Besselink, Jan Woltering en Mar-
tin Pater. De eerste opdracht luidt,
het vinden van sponsors. Arjan
Mombarg heeft er alle vertrouwen
in dat het lukt. Het ligt in de be-
doeling dat de rijders uit de A, B
en de C klasse aan de start ver-
schijnen.

Arjan Mombarg is een druk bezet
sportman. Zowel als marathon-
schaatser en als skeeler draait hij
in Nederland mee op het hoogste
niveau: de A-klasse. Daarmee be-
hoort hij tot het elitegroepje van
pakweg 10 topsporters in Neder-
land die beide takken van sport op
een dergelijk niveau beoefenen.

De thans 29-jarige Mombarg is het
schaatsen als het ware met de pap-
lepel ingegoten. Pa Henk begon op
z'n 35e jaar met marathonschaat-
sen en schaatste drie jaar in de A-
klasse. Ook nam senior driemaal
als wedstrijdrijder deel aan de Elf-

Volgende maand naar Wereldkampioenschappen

Skeeleren en marathonschaatsen.

stedentocht. En nog steeds staat
aktief sport beoefenen hoog bij
hem in het vaandel.

Arjan Momabrg: „Je weet hoe het
gaat, pa schaatste en ik ging mee.
Had hij niet voor de schaatssport
gekozen maar bijvoorbeeld voor
voetbal, dan was ik waarschaijn-
lijk nooit op de ijsbaan geweest.
Tussen twee haakjes Mombarg se
nior heeft ooit wel drie jaar in het
eerste elftal van 'Vorden' gevoet-
bald. Voor Arjan gelukkig dat het
later dus schaatsen werd.

Wat aanvankelijk voor Arjan op 16-
jarige leeftijd als een soort vrije-
tijdsbesteding begon, bleek uit te
monden in een 'vent met talent'.
In de beginjaren nu niet bepaald
serieus. „Een avondje stappen, ik
ben er niet vies van", zo zegt Ar-
jan, die er al pratend op wijst dat
het leven niet alleen uit schaatsen
en skeeleren bestaat. Zegt hij: „Het
bleek inderdaad dat het schaatsen
mij toch wel gemakkelijk afging.
Vijfjaar geleden, ik was toen 24,
vroeg ik mij af, hoever kan ik ei-
genlijk komen".

„Begonnen als C-rijder (wedstrij-
den in regionaal verband) stootte
ik door naar de B-rijders met een

landelijke competitie. De wedstrij-
den in deze klasse bestaan uit 75
of 100 ronden. Ik dacht bij mijzelf,
wanneer ik zo'n race kan uitrij-
den, dan ben ik blij".
Wat blij, Arjan eindigde op de 4e
plaats in het eindklassement.
Door dit resultaat een jaar later
naar de grote jongens in de A-klas-
se. Over enkele maanden gaat hij
op het hoogste niveau zijn vierde
seizoen in. De sponsor voor het ko-
mende seizoen is nog niet bekend,
alhoewel hij momenteel twee aan-
biedingen op zak heeft. Het liefst
zou hij deel uitmaken van van de
Nefit-ploeg waar Erik Hulzebosch
de scepter zwaait. De toekomst zal
het leren.

Bij het skeeleren maakt Arjan wel
deel uit van de Nefit-ploeg. De an-
dere teamleden zijn Arjan Smit,
Erik Hulzebosch en de Fransman
Cedric Michaud.

Waar veel marathonschaatsers in
het zomerseizoen voor bijvoor-
beeld wielrennen kiezen ging Ar-
jan, (aanvankelijk als voorberei-
ding op het schaatsen) skeeleren.
„Voor het eerst in 1997, samen met
mijn kameraad Martin Rietman.
Trainen op de Varsselring. Tevens
besloot ik om wat wedstrijdjes te

rijden. Onderaan begonnen, in de
C-klasse. Ik had geen idee of ik er
wat van kon. Ik skeelerde namelijk
met de schaatsslag".
En zie ook in deze tak van sport
onderscheidde Arjan zich. Bijna ie-
dere wedstrijd stond hij op het po-
dium, waarvan 5 keer als winnaar.
Gevolg: over naar de B-klasse. En
hoe! Arjan won in deze klasse in
de competitie 50 procent van de
wedstrijden en werd hij bovendien
ook Nederlands kampioen. Dat be-
tekende dat Arjan Mombarg, zo-
wel in het marathonschaatsen als
het skeeleren is doorgedrongen
naar de A-klasse. Dat houdt in dat
hij jaarlijks samen zo'n 70 wed-
strijden rijdt.

„Pleeg je dan geen roofbouw op je
lichaam", zo vroegen wij. Arjan:
„Ik denk het niet. Ik pas mijn trai-
ningen daar op aan. Er zijn jon-
gens die zowel als marathon-
schaatser of skeeler van hun sport
leven. Die trainen dus ook meer.
Wat mij zelf betreft, wekelijks
train ik zo'n twee tot drie uur op
de racefiets (duurtraining). Dit
moet je zien als basis voor het
schaatsseizoen. Verder een paar
keer per week krachttraining bij
Indoor Sport. Ik train daar op sche-
ma's van Jaap Hesselink. Vorige

maand is mijn conditie nog getest
in het ziekenhuis in Zwolle. Prima
in orde zo bleek", aldus Arjan.
Dit jaar schaatste hij zijn laatste
wedstrijd op 9 maart in Finland.
Een race over 200 kilometer. Arjan
werd twaalfde. "Ik heb toen direct
na afloop de schaatsen in het vet
gezet, m september haal ik ze weer
te voorschijn.
Weer terug naar het skeeleren. Ar-
jan is intussen doorgedrongen tot
de absolute top van Nederland. Bij
de klassiekers tot dusver in het
klassement een vierde plaats en
tot dusver bij de criteriums bij de
beste drie van Nederland.

Twee weken terug in Portugal tij-
dens de marathon om het Euro-
pees kampioenschap werd Arjan
16e, maar wel de beste Nederlan-
der. In de Nefit skeelerploeg heeft
Arjan de functie van 'meester-
knecht' toebedeeld gekregen. „Er
wordt van mij verwacht dat ik
voor Arjan Smit (een van de beste
sprinters van Nederland) in de fi-
nale de sprint aantrek. Wanneer
hij dan wint geeft dat toch wel veel
voldoening, hoewel ik natuurlijk
graag voor eigen kansen rij. Als de
wedstrijd het toelaat dan gebeurt
dat ook wel", aldus Arjan.

SKEELEREN
OF SCHAATSEN?
„Die vraag wordt mij vaker ge-
steld. Ik weet het eerlijk gezegd
nog niet. Ik heb het gevoel dat ik
in beide takken van sport nog niet
aan het eind van mijn kunnen
ben. Ik boek nog steeds progressie
en ik denk dat mijn beste jaren
nog komen".

Topsport bedrijven zonder de hulp
van de familie bestaat in de ogen
van Arjan niet. Pa, mijn broer René
en ik vormen een maatschap. We
hebben 80 melkkoeien, dus ge
noeg te doen. Daarnaast werk ik
nog zo'n 20 uur per week als een
soort bedrijfsleider bij een vlees-
varkenmesterij. Bij de wedstrijden
moet er wat geregeld worden,
want het werk moet natuurlijk ge
woon doorgaan. Gelukkig is mijn
vader mijn grootste fan, dat maakt
het 'regelen' wat gemakkelijker.
En laat ik Dianne niet vergeten,
die stimuleert mij ook enorm", al-
dus Arjan Mombarg.

Volgende maand vinden in Frank-
rijk de wereldkampioenschappen
skeeleren plaats.
Bij het ter perse gaan van deze edi-
tie van "Contact" werd nog juist
bekend dat Arjan samen met Erik
Hulzebosch en Arjan Smit het Ne
derlandse team zal vormen.

Gerbrand Pot over
het nut van sponsoring

Oranjefeest Vierakker- Wichmond van start

Gerbrand Pot is directeur van
Crystal Pare Media Plaza. Hij is
de man achter een aantal be-
kende programma van Omroep
Gelderland. Dat zijn onder an-
dere: Gelders Business Klimaat,
Castronomisch Gelderland en
Helicam Gelderland. Zijn be-
drijf heeft ook de televisiecom-
mercial van het Wim Kuijper-
toernooi geproduceerd.

Zaterdagavond trad hij in de "Eh-
zerwold" in Almen tijdens een
sponsoravond van de v.v. "Vorden"
op als gastspreker. De organisatie
van het internationale Wim Kuij-
per jeugd voetbal toernooi heeft
middels een speciale krant, radio-
en T.V. reklame ( Omroep Gelder-
land) flink aan de weg getimmerd
en daarmee ook een aantal spon-
sors "binnengehaald".
Dhr. Gerbrand Pot haakte tijdens
zijn inleiding in op het belang van
een sponsor bij een dergelijk toer-

nooi. Dhr. Pot: "De sponsor stopt er
flink geld in. Zegt bij zich zelf, pri-
ma die sponsoring, maar ik wil
ook "handel" hebben. Met andere
woorden de ondernemer wil er
ook aan verdienen. Logisch toch!
Ik heb me laten vertellen dat het
toernooi op de eerste dag reeds
meer bezoekers heeft getrokken
dan vorig jaar. Waarschijnlijk me
de te danken aan de reclame.
Dus ook voor de sponsor een meer-
waarde voor zijn product. Op dit
moment is het voor de onderne-
mer ( de sponsor dus) moeilijk om
te berekenen wat het rendament
zal zijn. Moet je over een tijdje
doen. Van groot belang bij spon-
soring: het leggen van contacten.
Voor volgend jaar willen wij als
Crystal Pare onze medewerking
iets meer uitbouwen.
Misschien kunnen we het toer-
nooi in 2002 ook op T.V. krijgen. In-
teressant voor sponsors dus", al-
dus dhr. Pot.

Dennis Spiegelenberg schutterskoning
Onder veel belangstelling is za-
terdag het Oranjefeest in Vier-
akker- Wichmond van start ge-
gaan. Dat begon zaterdagavond
met een bijeenkomst op het
feestterrein, waarna de muziek-
vereniging "Jubal" het oude
schutterspaar een muzikale
hulde bracht. Toen het op gege
ven moment donker begon te
worden werd in het dorp de ver-
lichting ontstoken en kon ge-
constateerd worden dat de
plaatselijke bevolking heel wat
aandacht besteed had om er
een sprookjeachtig geheel van
te maken.

Ook verlichting op het feestter-
rein. Dit was noodzakelijk bij de af-
werking van onder meer het vo-
gelschieten. Hieraan namen 123
personen deel. Beduidend meer
dan vorig jaar (92).Tegen 23.00 uur
gelukte het dhr. Dennis Spiegelen-
berg de vogel naar beneden te ha-

len. Bij het vogelgooien voor da-
mes werd mevr. Dorien Roordink
de nieuwe koningin, terwijl bij het
vogelschieten voor de jeugd Oscar
ter Bogt als schutterskoning ge-
huldigd kon worden.

De uitslagen van de verschillende
spelen waren:
Vogelschieten: l Dennis Spiegelen-
berg (schutterskoning): 2 Benny
Peters l.vl; 3 Freddy Golstein r.vl; 4
Jan Borgman kop; 5 Martin Riet-
man staart( na loting)
Vogelgooien voor dames: l Dorien
Roordink ( koningin); 2 Erna Roe
terdink l.vl. ( na loting); 3 Diane
Pardij s r.vl; 4 Bernadet Wenneker
kop; 5 Lenie Stapelbroek staart (na
loting).
Vogelschieten jeugd: l Oscar ter
Bogt (schutterskoning); 2 Tessa Be
rends l.vl; 3 Arjan Elsman r.vl; 4
Gertjan Loman kop; 5 Henri Vree
man staart.
Schieten vrije baan: l Hans den

Bakker 36 punten; 2 Hennie Groot
Roesink 35 punten
Kegelen: l Gerrit Pardijs; 2 Wim
Rietman; 3 Martin Langwerden.
De komende week wordt het Oran-
jefeest in Wichmond voortgezet
met een spektaculair Oranjespel
op dinsdag; de wielerronde op
woensdag; een feestavond voor be
jaarden op donderdag; de volks-
spelen op vrijdag; de feestelijke op-
tocht op zaterdag en op de slotdag
(zondag 26 augustus) de straten-
loop en de spelletjesdag.
Voor een goeie communicatie is
een "mobieltje" voor de organisa-
tie een onmisbaar attribuut. Dat is
ook de mening van sekretaris dhr.
Tonny Nijenhuis. Hij heeft tijdens
de opening c.q. voorbereiding zijn
mobiele telefoon verloren. Een ver-
zoek aan de feestgangers, vindt U
een mobieltje, bel even (0575) 44
14 77. Dhr. Tonny Nijenhuis zal U
ongetwijfeld als beloning in de
feesttent een biertje aanbieden!.



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

Hoofdkantoor: Luiten (Ov.) 0523-682099
• Borcu/o (OM./

IW. 0545-272795
• W»M (Old.)

T»/. 0314-683319

VRIJMARKT
zaterdag l sept. a.s.

Rijksstraatweg
Warnsveld.

Info (0575)
5229 19 /522330

haar

Vorden om 8.15 uur;
Zutphen om 8.30 uur.

voor Inlichtingen eri/df opgave |
IfiilJ; libel baar PI- "^ '.:;.:: "":"'

J. L. Harren
Klarenbeekseweg 14- Voorst

Telefoon (0575) 50 13 34

Weevers et

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel (0575)5573 10
Fax {0575)5573 11
E-mail: info@weevers.net
I ntemet: www.weevers. net

Telefoon (0573) 45 13 06

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN- Op zaterdag 25 augustus a.s. vindt er een happe-
ning plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag wor-
den de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
De zogenaamde Stoepverkoop vindt traditioneel plaats op
de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
'Stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt wel uit de
grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit mode-
huis aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 25 augustus bent u
van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de Stoep-
verkoop. Tot ziens bij:

uthler,mode
• z u t p h e n

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

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen
de kans geven zich op evenwichtige en speelse wijze te
ontwikkelen. Meer weten? Neem ook eens een kijkje op
onze site www.jeugdfonds.nl.

JantjegBeton
Postbus 85233. 3508 AE Utrecht. Tel. (030) 244 70 00

Word donateur: giro 1247

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, zowei in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

d rukke r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

ORDELMAN & DIJKMAN
H E N G E L O ( G L P )
CCNTRAII WttitiWÜ • lÜGfiBDWfJeUNG • SAtëTAR- UXHXSJElERSWcSK - ELECIfiO

De ca. 30 medewerkers van Ordelman & Dijkman Installatietechniek B.V.
te Hengelo (GId.) zijn op zoek naar collega's. Wij zoeken:

• SERVICEMONTEURS
voor het verrichten van onderhoud en het verhelpen van storingen
aan gasgestookte toestellen.

• ELEKTRAMONTEURS
voor deze functie zoeken wij zowel zelfstandige- als hulpmonteurs voor
utiliteit en woningbouw.
Tevens zoeken wij een elektramonteur met ervaring voor het verrichten
van 'burgerwerk'.

Sollicitaties, zowel schriftelijk als telefonisch, kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installatietechniek B. V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (GId.)

Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (GId.), telefoon (0575) 46 12 85 of
06 22666640.

Boxspring
stuntverkoop

Alle Boxspring showroommodel-
len moeten plaats maken voor de
nieuv/e kollektie. Daarom totale
opruiming boxspring bedden.
Het beste slaapcomfort met de
hoogste korting!!!
Ruime keuze in design modellen
van bekende ontwerpers.

15 SHOWROOMMODELLEN
NU MET EXTRA VEEL KORTING!

Op de normale kollektie boxspring-
bedden verlenen wij tijdens deze

uitverkoop 10% korting*
Gratis bezorgen en
montage
Volledige garantie
Opslag voor latere
levering mogelijk
Deskundig advies

geldig Vm 31 aug. 2001

© morgana
^^ slaapkamers

LUBBERS
Doetinchem, Woonboulevard,
Ind. terrein Wijnbergen 0314-392058
Hengelo (GId), Raadhuisstraat 45,
0575-464600



Ajax terechte winnaar van het internationale
Wim Knijper Jeugdvoetbaltoernooi
Het Dl team van de Amster-
damse voetbalclub Ajax is het
afgelopen weekend de terechte
winnaar geworden van het

^ internationale Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi. De Am-
sterdammers versloegen in de
finale het dappere team van de
KNVB district Oost met 2-1. Ove-
rigens is deze uitslag een mage-
re afspiegeling van de krachts-
verhoudingen tussen beide elf-
tallen.

Ajax, dat ook in de poulewedstrijd
al met 3-0 van district Oost had ge
wonnen scoorde in de finale vanaf
de aftrap binnen 30 seconden 1-0.
District Oost leek daarna "gewas-
sen en geschoren" te worden. Ech-
ter mede dankzij uitstekend keep-
erswerk en slordig omspringen
met de kansen bleven doelpunten
uit. Ook was de paal een sta-in-de
weg voor Ajax.
Na rust een levensgrote kans voor
de spits van district Oost. Hij
schoot in vrije positie voorlangs.
Halverwege de tweede helft kwam
Ajax dankzij een omstreden straf-
schop op 2-0. Geknoei in de Ajax
defensie leidde tot de tegentreffer
van district Oost 2-1. Dat na dit
doelpunt de spanning zou terug-
keren bleek een illusie. Ajax kreeg
in de slotfase drie keer de moge
lijkheid de score uit te bouwen,
maar verzuimde dit. Ajax bleef het
gehele toernooi ongeslagen en
stond slechts één gelijkspel toe. Te
gen Willem II werd het 1-1.

Een groot compliment aan het
team van de KNVB district Oost. In
de voorgaande tien edities van het
Wim Kuijpertoernooi eindigden
de oosterlingen steevast bij de eer-
ste vier. Een finaleplaats tijdens dit
toernooi een bewijs dat de KNVB
goed met de opleiding van de
jeugd bezig is. Benieuwd wat het
team op 15 en 16 september in het
Pare du Prince in Parijs op de gras-
mat zal leggen, wanneer daar het
wereldkampioenschap voor D-
teams zal plaatsvinden. District
Oost wordt namelijk door de KNVB
afgevaardigd om onze nationale
driekleur hoog te houden!
Feyenoord, al vier keer winnaar
van het toernooi, liet het ditmaal

* afweten. Dankzij een 4-2 zege op
de slotdag tegen Bayer Leverkusen
werden de Rotterdammars vijfde.
PSV werd derde door zondagmid-
dag Schalke 04 met 2-1 te verslaan.
Het leuktste duel tijdens dit toer-
nooi was niet de finale, maar de
openingswedstrijd Feyenoord- PSV.
De Eindhovenaren keken twee-
maal tegen een achterstand aan (

0-2 en 1-3) maar scoorden in de
tweede helft binnen vijf minuten
drie keer. Vlak voor tijd werd het 4-
4 in deze spectaculaire wedstrijd.
Het Canadese BSCA Vancouver viel
uit de toon. Het team eindigde,
evenals Vorden in haar poule op
de laatste plaats met O punten.

Hadden de topclubs tijdens voor-
gaande toernooien wel eens kri-
tiek op de arbitrage. Ditmaal niets
dan lof. Wim Bekken ( coördinator
scheidsrechters): "We kregen in-
derdaad diverse complimenten.
Het niveau van de scheidsrechters
was gewoon goed. Deze arbiters
fluiten normali ter geen jeugdwed-
strijden. Maar als je zag hoe ze met
de jongens omgingen, prima. Het-
zelfde geldt trouwens ook voor het
niveau van de grensrechters", al-
dus Bekken.
De beide voorzitters van het inter-
nationale Wim Kuijper Jeugdvoet-
baltoernooi Gerard Greven en Wil-
liam van der Veen waren dik te-
vreden over de toeschouwersaan-
tallen. Over beide dagen gerekend
tussen de 2500 en 3000. Uit de eva-
luatiegesprekken met de deelne
mende clubs kwam naar voren dat
men zeer tevreden was over de
wedstrijdschema's (maximaal per
dag drie wedstrijden van 2x20 mi-
nuten).

Wel overwegen Greven en v.d.
Veen om in 2002 het aantal deel-
nemende ploegen tot 12 uit te
breiden. William v.d. Veen: "We
hebben zelfs al een wachtlijst. Wel
zullen we onze reglementen gaan
aanpassen. In die zin dat de twee
ploegen die op de laatste en voor-
laatste plaats eindigen, niet auto-
matisch voor 2003 worden uitge
nodigd. Dat geldt niet voor "Vor-

den". Je kunt het als vereniging
niet maken dat zij niet mee mo-
gen doen. De topclubs hebben ook
geen problemen met onze jon-
gens", aldus van der Veen.

Gerard Greven: "We hebben van-
daag zelfs een nuitnodiging ont-
vangen om volgend jaar met een
Vordens team aan een buitenlands
toernooi deel te nemen. We moe

ten ons alleen nog over de kosten
beraden of we de invitaitie wel
kunnen aanvaarden. Waar ik bo-
vendien apetrots op ben is het be
richt vanuit Engeland dat ons in-
ternationale toernooi op de FA.
lijst is gezet. Dat wil zeggen dat
ook daar het toernooi te boek staat
als een goed georganiseerd inter-
nationaal toernooi voor D-teams".

Uitslagen poulewedstrijden: Feye
noord- PSV 44; Willem II- Bayerle
verkusen 0-3; Ajax- Vancouver 6-1;
Middlesbrough- Feyenoord 1-4;
Schalke 04- Vorden 8-0; KNVB dis-
trict Oost- Willem II 4-0; Ajax- Bay-
er Leverkusen 4-1; Vancouver- dis-
trict Oost 2A; PSV- Schalke 1-0; Wil-
lem II- Ajax 1-1; Middlesbrough
Vorden 3-1; PSV- Middlesborough
2-0; KNVB district Oost- Bayer Le
verkusen 2-0; Feyenoord- Schalke
2-3; Middlesbrough- Schalke 1-1;
PSV- Vorden 4-0; Bayer Leverkusen-
Vancouver 3-1; Ajax- district Oost 3-
0; Feyneoord- Vorden 4-1; Vancou-
ver- Willem II.

Eindstand poule A: l Ajax 10 pun-
ten; 2 KNVB district Oost 9; 3 Bayer
Leverkusen 6; 4 Willem II 4 pun-
ten; 5 BSCA Vancouver O punten.
Poule B: l PSV 10 punten; 2 FC
Schalke 04- 7 punten; 3 Feyenoord
7 punten; 4 Middlesbrough 4 pun-
ten; 5 Vorden O punten. Om de der-
de plaats: PSV- Schalke 2-1; om de
vijfde plaats Bayer Leverkusen-
Feyenoord 2-4.

Eindstand: l Ajax; 2 KNVB district
Oost; 3 PSV; 4 Schalke 04; 5 Feye
noord; 6 Bayer Leverkusen; 7 Mid-
dlesborough; 8 Willem II; 9 BCSA
Vancouver; 10 Vorden.

Huwelijk 6 jarige Bianca
"Als je goed mij best doet, mag
je met mij trouwen", zo grapte
zwemleraar dhr. Ernst Jan Som-
sen tijdens de opleiding voor
het zwemdiploma B tegen de 6
jarige Bianca Bolink.

En of het meisje haar best deed!
Toen ze vrijdagavond inderdaad
na afloop van het diplomazwem-
men in het Vordense zwembad "In
de Dennen", het diploma in haar
bezit had, bleek ze de woorden
van Ernst Jan niet vergeten te zijn.

"Wil je nu met mij trouwen",
vroeg zij de toch wel verbaasde
zwemleraar. "Zeker wel, ik heb
het toch beloofd". En zie temidden
van talrijke getuigen werd het hu-
welijk voltrokken door een éénma-
lige ambtenaar van de burgerlijke
stand mevr. Mirjam Heuvelink.
(Mirjam zorgt mede voor de oplei-
dingen "zwemvaardigheid") De
"getuigen", vaders, moeders en an-

dere familieleden die tijdens het
diplomazwemmen in grote getale
aanwezig waren, konden de
"trouwstunt" wel waarderen en
hieven een "lang zullen zij leven"
in. Overigens alle 29 candidaten
slaagden die avond.

De geslaagden zijn: diploma B:
Nick Wenneker, Kevin Dimmen-
dal, Jaske Ijben, Jeremy Crooij-
mans, Esmee te Slaa, Thijmen
Beeftink, Feresta Zafari, Emiel Bes-
seling, Michel Steman, Bianca Bo-
link, Nabil Jawad.
Diploma C: Robin Middelhuis, Hes-
ter en Gemma Eggink.
Zwemvaardigheid 1/2/3: Saskia
Gudde, Anne Gotink, Wouter
Ringlever, Lisette Arfman, Milou
Wolsing, Niels Scheffer, Lydia
Kroesbergen, Paulien Haverkamp,
Ceasar Haverkamp, Velerie Kleve,
Mark ten Wolde
Snorkelen: Anne Gudde, Loes en
Bram Klein Haneveld.

Rudi Peters 2 maal
een derde plaats
Afgelopen weekend begon voor
RTV er Rudi Peters goed, hij ein-
digde in het Gelderse wieier-
dorpje Neede in een zware
cours als derde. Hij won de
spurt van de achtervolgende
groep.

De eerste man was Frans Witten-
berg uit Zetten. Een dag later
stond Peters aan de start in het
Overijsselse Borne ook hier reed
hij naar een derde plaats. Winnaar
werd Fred de Kinkelder uit Groen-
lo. Reynold Harmsen behaalde in
het zelfde weekend een 15 plaats
in Barneveld dit was gezien het
parcour een goede uitslag veel
kort slingerwerk maakte het een
zware cours.
Thijs van Amerongen uit Vorden
de RTV nieuweling reed in het
Drentse Dalen zijn Nederlands
Kampioenschap, in een wedstrijd

gekenmerkt met vele valpartijen
wist Thijs heel en als 39e van Ne
derland de streep te bereiken,
a.s. woensdag wordt de Raboronde
van Wichmond verreden met het
navolgende programma:

Rabo dikkebandenrace voor jeugd
van 6 t/m 12 jr., de sportklasse B
voor een wedstrijd over 50 km en
de sportklassse A voor hun 50 km
wedstrijd.

Diny Hiddink in
Theater Onder de Molen
De Achterhoekse verhalenver-
stelster Diny Hiddink treedt
woensdagavond 22 augustus op
in Theater Onder de Molen. Zij
doet dat in het kader van de se-
rie "Verhalen en muziek'. Het
theater is gevestigd aan de lin-
deseweg 25.

Naast Diny Hiddink is ook gooche
laar Wim Hooghiemstra weer van

de partij. Verder zal zanger Peter
Hoefnagels samen met 'zijn or-
kest' een muzikaal uitstapje ma-
ken naar New Orleans. Het gele
genheidsorkest bestaat uit pianist
Ab Buitenhuis, Gerrit Emsbroek
(banjo), Tonny Vraas (accordeon)
en Karel Heijdenis (basgitaar).
Kaarten kunnen van tevoren wor-
den gereserveerd via (0575) 55 69
87 of bij de VW in Vorden.



zondag 26 augustus a.s. van 10.00 -18.00 uur.

Met medewerking van onder andere

Sport & Recreatie

Veilige start in de berm.

Skate- en skeelerlessen
Start nieuwe cursus

maandag 27 augustus
donderdag 30 augustus
zaterdag l september
Kosten 5 lessen: ƒ 95,-.

Eventueel huur topmateriaal: ƒ 47,50 extra.

Voor inschrijfformulier of informatie:
Telefoon (0575) 55 42 28

E-mail: info@free-wheel.com
Kijk ook op www.free-wheel.com

Sport & Recreatie
Ook voor handboog-, step-, ATB-, kano-

skeeler- of rolski-arrangementen.

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

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

QrogtRoessmk
n

Nu opgeven voor

workshops en
bloemschikken

(voorbeelden aanwezig).

Fam. Groot Roessink
Vordenseweg 84 - Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 16 22

Temperamentvol Design!
Met Heuga tegeltapijt wordt geko/en
voor kwaliteit en voor de mogelijkheid
van individuele vloerontwerpen.
De nieuwste Heuga producten Luca
en Opera geven de juiste oplossingen
voor uw woonomgeving.
Deze 'cotton-look' Heuga producten
kunnen stijlvol en tegelijk tempe-
ramentvol met elkaar gecombineerd
worden. Opera is verkrijgbaar
in negen kleuren en in twee designs:
met een streep en een zig-zag effect.
Luca is er in v i j f t ien all-over
kleuren. Ontdek uw eigen creativiteit
met Heuga tegeltapijt!

Heuga
De trend in tegeltapijt

Vraag het uw woninginrichter:

Adres Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo

Telefoon (0573) 45 12 39
Internet www.wonerij.nl

n e t e v e n

Zaterdag 25 aug. a.s. om 14.00 uur
starten wij weer met de

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen: Hans Lichtenberg.
Tel. (0575) 46 20 42 ('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

Ook het adres voor jachthondentraining.
Voor inlichtingen:

Theo Cornelissen, tel. (0575) 46 26 98

Tonny Juftiërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF,

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

In september start in Hengelo
weer de computercursussen.

• Basiscursus van 8 lessen • Gevorderden van 8 lessen
• Microsoft Word van 8 lessen.

Prijs f 350,-. Inlichtingen
Dyos telefoon (0575) 46 49 30

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 55 12 17

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Telefoon (0575) 46 15 34



BBMB 2001 een waar succes
Het was vrijdagavond weer raak
op de Kranenburg. Voor de ze-
vende maal op rij hield Kas
Bendjen er het BabyBiggenMe-
alBal, en dit jaar stond dat in
het teken van de presentatie
van de nieuwe CD.

Een week lang hebben de vrijwilli-
gers er weer alles aan gedaan om
het weiland bij boer Wesselink tot
een waar feestterrein om te bou-
wen.
Om 19.00 uur werden de ballon-
nen opgelaten waaronder de beu-
gelfles van Grolsch en de Andre-
lon Shampoo fles, door de unieke
weersomstandigheden was het
goed toefen achter de feesttent.
Uit de ballonnen van A3 werden
nog twee sprongen gemaakt, de
eerste was een base jump (vanaf
100 meter boven de grond) en de
tweede een duo sprong vanaf 2000
meter hoogte. Daarna traden de
Country Line Dancers uit Vorden
op onder leiding van Johny Hend-
riks.
Rond half negen werd het feestter-
rein geopend, en langzaam aan

kwam het publiek toegestroomd.
Het voorprogramma werd ver-
zorgd door de Vordense band Fra-
med, alhoewel de band niet com-
pleet was wisten ze toch hun re
pertoire goed te brengen.
Op het gehele terrein hing een fan-
tastisch gezellige sfeer en men kon
fijn zijn biertje drinken onder de
Saloon en een broodje beenham
halen bij Slagerij Beenhakker.
Naast de immens grote schemer-
lamp voor de gewone drank, stond
er dit jaar voor het eerst ook een
Cocktail Bar met allerlei exotische
drankjes.
Met veel bombarie en vuurwerk
bestormde Kas Bendjen om goed
tien uur het podium, en na enkele
nummers begon de CD presenta-
tie. Johan Stapper nam een groot
deel van de presentatie voor zijn
rekening en stapte door een le-
vensgrote hoes het podium op. Hij
kreeg van de zanger Hans Krab-
benborg de allereerste CD over-
handigt, waarna diverse nummers
van de CD "UUT EIGEN DEUZE"
aan een 1300 man publiek ten ge-
hore werd gebracht. Een bijna vol-

tallig Vordens Mannenkoor zong
uitgelaten enkele nummers zoals
" de vlieger" en " Jajum" samen
met de band, deze laatste staat ook
op de CD. De gehele avond was
niets anders dan feesten en gezel-
ligheid tot in de kleine uurtjes. In
de tweede set werd er nog een
medley ten gehore gebracht met
diverse nummers van de vorige
CD's, en werd er een drum act
door enkele vrijwilligers opge-
voerd onder leiding van Wissel.
Voor de "oldere hippies" stond er
een extra podium achter in de tent
waar volop gebruik van werd ge
maakt want mensen van 8 tot 80
jaar waren er te vinden. De organi-
satie van vrijwilligers en Kas Bend-
jen kan terugkijken op een boven-
verwacht succes wat elk jaar aan
publiek wint.

De CD is overigens in alle plaatse-
lijke CD zaken te koop, en natuur-
lijk ook tijdens hun optredens. Het
eerstvolgende optreden in de
buurt is op zaterdag 15 september
in Hengelo. Voor meer informatie
www.kasbendjen.com



Uniwear breimode viert opening
nieuwe winkel met open dagen

Uniwear Breimode in Marien-
velde viert deze maand alweer
haar \7l\i jarig jubileum. Ter
gelegenheid hiervan en om
hun nieuwe winkel te presente-
ren houdt Uniwear op zaterdag
l en zondag 2 september a.s.
open huis.

Uniwear begon \1^\i jaar geleden
als een uit de hand gelopen hobby
waarbij in eerste instantie vooral
kleding gemaakt werd voor moei-
lijke maten en aangepaste truien.
Daarnaast leverde het bedrijf op
bestelling eigen breimode op
maat. De winkel was toen nog bij-
zaak. Maar in de loop van de jaren
is toch ook de winkelverkoop be-
langrijker geworden en daarom
besloten Ferdy en Richarda Olysla-
ger om een nieuwe winkel te ma-
ken in een lege ruimte van het
pand. De nieuwe winkel is ruimer
en overzichtelijk ingericht met
warme kleuren zodat het uitnodi-
gend wordt voor mensen om even

binnen te kijken. Er is zelfs een
aparte koffiehoek ingericht waar
wachtende partners even rustig
kunnen gaan zitten. Voor de win-
kelverkoop maakt het bedrijf ex-
clusieve breimode van hun merk
Uni-wear Artistic. En om hun as-
sortiment zo breed mogelijk te
houden kopen ze ook een gedeelte
in omdat ze niet alles kunnen ma-
ken. Maar daarnaast blijft het Ie
veren van truien voor onder ande
re bedrijven en biljartverenigin-
gen ook een groot deel van de
werkzaamheden. En het exclusie-
ve van Uniwear is dat ze een be-
stelling op maat leveren voor alle
personen en dat ze alle maten heb-
ben, van xxsmall tot xxxlarge. Zo
hebben ze ook de truien voor alle
chauffeurs van de Hema gemaakt.
Om alle orders aan te kunnen heb-
ben ze zeven breimachines in het
pand staan waarvan vijf machine
ouder zijn dan 35 jaar. De heer Oly-
slager heeft voor oudere machines
gekozen omdat hij daarmee een

fijner genre kleding kan maken
die beter afgewerkt is. Dat is voor
hem belangrijker dan de snelheid
van nieuwe machines. Voor de fa-
bricage van de truien, pullovers,
pakjes, spencers en de winkelver-
koop werken er naast Ferdy en
Gerarda Olyslager nog twee men-
sen in de zaak, te weten Marianne
Reukers-Bongers en Mariëtte Roer-
dink omdat ze steeds meer werk
krijgen.

Daarnaast heeft de familie Olysla-
ger ook nog twee jonge kinderen
van 8 en 5 jaar dus ze hebben hun
handen vol. Maar stilzitten kun-
nen ze ook niet volgens Ferdy Oly-
slager. Op l en 2 september kunt u
het werk en de winkel van Uniwe-
ar aan de Waalderweg in Marien-
velde zelf gaan bekijken en kunt u
de heer en mevrouw Olyslager feli-
citeren met hun jubileum. De win-
kel is zelfs via de kerkepaden be
reikbaar dus alle gelegenheid om
een kijkje te gaan nemen.

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus

36 jaar Internationale Hengelo Rally
voor veteraan motorfietsen
Op zaterdag 25 en zondag 26 au-
gustus a.s. organiseert de HA-
MOVE-Rallycommissie in hét
Gelderse Hengelo voor de 36e
maal de Int. Hengelo (Gld) Rally.

Aan deze rally voor veteraan mo-
torfietsen gebouwd t/m 1940 zul-
len ± 150 tot 200 deelnemers uit
binnen- en buitenland deelnemen.
De deelnemers komen uit o.a. de
volgende landen: Engeland, Zwe
den, Duitsland.Belgie, Zwitserland
en uiteraard Nederland. Een keur
aan bekende en minder bekende
merken motoren zoals: Auto-Fau-
teuil 1905, Harley Davidson, Tri-
umph, BMW, Ariel, Indian, Nor-
ton, BSA, DKW, FN, Wanderer, Ve
locette, NSU, ACE.Morgan enz. ver-
trekken op zaterdagmorgen 25 au-
gustus bij de HAMOVE-Molen,
Varsselseweg 34 te Hengelo (Gld),
voor een rit van 100 km door de

achterhoekse dreven. Daarna zul-
len de deelnemers voor een pauze
van 60 minuten het School- en
Volksfeest in HalleHeide (Gem.
Zelhem) aandoen. Waarna de eer-
ste deelnemer weer zal finishen bij
de HAMOVE-Molen. Bij de molen
zullen dan diverse activiteiten
plaatsvinden zoals een springkus-
sen, Hobbelfïetsen en skelters. Het
publiek heeft alle gelegenheid de
veelal schitterend gerestaureerde
motorfietsen uit dit "Rijdend Mu-
seum" te bekijken.
Vervolgens zullen op zondag 26
augustus de deelnemers wederom
opnieuw voor een rit van 90 km
vertrekken. Halverwege de rit zal
dan 60 min. gepauzeerd worden
bij Café Rest Baan te Geesteren
(Gem. Borculo). Na deze pauze ver-
volgen de deelnemers hun rit en
finishen op het marktplein in het
centrum van Hengelo (Gld), waar

op dat moment de Braderie plaats-
vindt. Aansluitend zal er een Con-
cours d'Elegance plaatsvinden
waarbij de mooiste, meest interre
santé of origineelste motorfiets ge
kozen zal worden door een jury
bestaande uit leden van de plaat-
selijke middenstandsvereniging
HKM. Voor het publiek is er dan ui-
teraard ook volop de gelegenheid
om dit "Rijdend Museum" rustig
te bekijken. Hierna vertrekken de
motoren dan weer richting Vars-
selse Molen, waar dan de prijsuit-
reiking en afsluiting van dit eve
nement plaatsvindt in de HAMO-
VE-Molen te Varssel.

Voor verdere informatie:
Org. Int. Hengelo (GLD) rally
HAMOVE RALLY-commissie
p/a Robert Kreunen, Sarinkkamp
95, 7255 CZ Hengelo (Gld). Tel.
(0575) 46 34 34. Fax (0575) 46 20 05

Snuffelmarkt Sanclust
Koorvereniging Sanclust uit
Steenderen organiseert al jaren
een snuffelmarkt. Dit jaar op
zaterdag l september a.s. op het
plein naast de kapel in Bronk-
horst.

Vroeg in de middag start de ver-
koop van o.a. boeken, huishoude
lijke artikelen, kinderspullen, kle

ding en curiosa. Bij de verkoop bij
opbod, twee keer deze middag,
hoopt het koor op een grote op-
komst.

Kunst en kitsch hiervoor bestemd
liggen ter bezichtiging in een
kraam en gaan naar de hoogste
bieder. Tevens is er een kraam met
door de leden gemaakte jams,

koekjes, kussens, theemutsen e.a.
Tegen het einde van de markt wor-
den restanten tegen een mini-
mum prijsje verkocht.

M.b.v. de opbrengst kan Sanclust
volgend jaar maart een prachtige
Markuspassie laten horen. Voor
meer info tel. (0575) 55 25 42 of
(0575) 45 19 17.

Biej ons in
d'n Achterhook
„Zo, now gao'k eers effen op 't balcon zitn, genietn van 't mooie uut-
zich". Wim Kolkman had zien vrouw helpen afdreugn, dat dei e in
huus altied dus now in de vekantie ok. Ze waarn vanmaarn umme
vief uur uut 'n Achterhook vetrokn en goed vier uur hier ewes in Oos-
tenriek.
Plaatse was hier oaveral zat. Een groot bord an de weg „Urlaub auf
den Bauernhof" had eur op dit adres doen kommen, 't Zaog t'r goed
uut, een mooie umgeving en eur tónder van 4 en 8 jaor hadn nog wat
aadigheid an de schaope, ganzen , kippen en geiten die de boer as toe-
ristische attractie naost 5 melkbeeste op 't arf had loopn.
Zee waarn oaveriggens wel bli'j da'w hier een veertien dage woln
blievn. De Nederlanders leetn 't een betjen afwetn, meschien wel
deur 't gerear van Haider, dach de boer. Maor jao, de jongeluu gingen
ok neet meer wandeln. Die zochen de zunne meer op. 'n Enkelen
mountenbiker kwam nog wel maor de grote massa kwam tegeswoor-
dig in de winter nao de snee. Daor had de boer dan nog een goeie
broodwinning an as helper biej de liften. Zo van half december tot
meert had e daor een vaste anstelling.

Dat had e Willem allemaole veteld too ze kwammen en een 'Obstler'
as welkomsdrankjen aneboan kreegn. Too Willem een halfuur op 't
balkon had zitn dutn von Mieke, zien vrouw, dat zee 't darp nog wel
's effen konnen vekennen. Dat zol neet zovölle tied vraogen want met
zo'n dattig huuze he'j 't wel zo'n betjen ezeen. Zo slentern ze daor
'saovends nog wat rond. De schuttert'je oefenen luudruchtig in 't
Schutzenhaus naost 't gemeentehuus. Eerlijk ezeg was dat ok 't enige
vetier wat 't darp gaf. Schienbaor zat iederene binnen biej de tillevi-
sie. Tot t'r inens een sirene ging.

't Hele darp was metene op de bene. Brandalarm! Maor gin mense wis
waor de brand was. Ok de kleine Nancy, dochter van Wim, neet. Die
had spollenderwiese biej 't gemeentehuus een knöpken inedrukt en
too ha'j 't schaop an 't drietn. Wim nom zien dochter op 'n arm en
schuufeln zo zuutjesan 't darp uut en heel zich maor dom, de rest al
vraogend achterlaotend. Hee kon 't ok neet helpen dat ze daor een an-
dere alarmering hadn dan biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Kerkpleinmarkt
te Vierakker
Zondag 9 september a.s. wordt
er ten bate van de restauratie
van de RK kerk te Vierakker een
pleinmarkt gehouden.

Op de vele kramen zijn diverse
mooie spullen te bemachtigen.

Ook is er een optreden van coun-
try-line dancers.

Er worden rondleidingen door de
kerk georganiseerd terwijl er ook
mogelijkheid tot torenbeklim-
ming.

Voor de kinderen zijn er diverse
vermakelijkheden zoals ponyrij-
den, grabbelton, schminken etc.

Toegang en parkeren zijn gratis.

Een werkgroep voor mensen die
alleen hun kinderen opvoeden
Veel mensen voeden in deze tijd
alleenstaand hun kinderen op.
Meestal vrouwen, maar soms
ook mannen. We denken hier-
bij aan weduwen en weduw-
naars, bewust ongehuwden en
gescheiden mensen.

Het komt steeds vaker voor dat, na
scheiding, vader en moeder in co-
ouderschap voor de kinderen zor-
gen. Deze situatie vraagt soms een
grote inspanning en kan de ouder
voor allerlei problemen stellen zo-
als opvoedingsvragen, oppas en

kinderopvang, financiële vragen,
uitkeringen, werken, de omgang .-
met de andere ouder, vrijetijdsbe
steding etc.
Voor iedereen die in zo'n situatie
verkeert en hierin begrip, steun of
goede raad zoekt, is deze groep
wellicht iets. In 12 wekelijkse bij-
eenkomsten wordt er gepraat met
elkaar over de bovengenoemde en
andere thema's.
Wanneer er belanstelling is, neem
dan contact op met Ingrid Stro-
band, ZorgGroep Oost Gelderland,
telefoon (0900) 88 06.

'Omgaan met depressie'
Iedereen voelt zich wel eens som-
ber of terneergeslagen. Zorgen lij-
ken te overheersen en de kleur in
je leven lijkt verdwenen. Alles is
MOETEN geworden, zelfs de din-
gen waar je eerder plezier in had.
Wanneer de somberheid voor lan-
gere tijd blijft bestaan, je nergens
meer zin en plezier in hebt, je veel
piekert en je lusteloos en leeg
voelt, spreken we van depressieve
klachten. Oorzaken hiervoor zijn
niet altijd aanwijsbaar. Slaappro-
blemen, spanning, hoofdpijn en
moeheid zijn kenmerkende bijko-
mende klachten.
Herken je jezelf in het bovenstaan-
de? Dan is een preventieve cursus
wellicht iets voor je. In deze cursus
wordt uitgebreid stilgestaan bij
vragen als: 'Wat zijn depressieve
klachten?' en 'Hoe kan ik ermee
omgaan?'.
Je leert vier vaardigheden waar-
mee je de depressieve klachten be-

ter leert hanteren. Het oefenen
van de vaardigheden in de dage
lijkse praktijk is hierbij van be-
lang.
De cursus kent 3 uitvoeringen:
• 'Uit de dip, een antibaalcursus

voor jongeren' (15-18 jaar)
• 'Omgaan met depressie' voor 18-

55 jarigen
• 'Omgaan met depressie' voor 55-

plussers.
De cursus bestaat uit 10 a 12 bij-
eenkomsten. Alle cursussen star- t
ten in oktober 2001. Voor het cur-
susmateriaal worden kosten in re
kening gebracht.

Voor aanmelding, meer informa-
tie en/of een folder kunt je contact
opnemen met: Mw. M. Moerkens
(15-18 jaar), Mw. C. Wildeboer
Schut (18-55 jaar), Elise Kox (55 jaar
en ouder) of Thea van Os (secreta-
resse) van de sector PDO van de
RIAGG Oost-Gelderland, telefoon-
nummer: (0314) 37 10 10.



Gondelvaart Bredevoort

Net als andere evenementen op
het platteland had ook de Bre-
devoortse gondelvaart last van
de mond- en klauwzeerepide-
mie. Gondels worden gebouwd
op bouwplaatsen die zich veelal
op boerderijen bevinden. De
meeste bouwgroepen starten in
april. Toen werd het afgeraden
om boerderijen te bezoeken.
Reden voor het gondelvaartbe-
stuur om uit te zien naar alter-
natieve bouwplaatsen voor een
jaar. Dankzij de medewerking
van Bredevoortse ondernemin-
gen en particulieren en de ge-
meente Aalten is dat gelukt. In
2001 is er niet gebouwd in boe-
renschuren en -stallen.

De Bredevoortse gondelvaart be
staat sinds 1968. Het evenement
wordt dit jaar voor de 32e keer ge
houden. In die reeks van jaren
werd de gondelvaart twee keer af-
gelast. Dit jaar zijn de gondel-
vaartavonden op vrijdag 31 augus-
tus, zaterdag l september, op vrij-
dag 7 september en zaterdag 8 sep-
tember. Aan het begin van de
avond begint een voorprogramma
dat elke avond verschillend is. Op
31 augustus treedt de lesselkapel
uit Doetinchem op. Op l septem-
ber komen de muzikanten en ven-

deliers van schutterij Sint Switber-
tus uit Lichtenvoorde naar de gon-
delvaart. Op 7 september zijn mu-
ziekvereniging Excelsior en schut-
terij Wilhelmina uit Bredevoort
present en op 8 september komen
de Greyhoud Barbershop Singers
uit Winterswijk. Daarnaast is er el-
ke avond een van de dweilorkesten
Altied Gezellig of De Maria-niers-
kapel actief. Deze muziekgroepen
maken zowel gebruik van het vas-
te podium als van het mobiele drij-
vende podium.

Als het donker begint te worden,
komt allereerst de verlichte ope
ningsgondel in beweging, waar de
trompettisten u een hartelijk wel-
kom toeroepen. Daarna trekt een
stoet van gondels aan u voorbij,
elk voorzien van eigen tekst en
muziek. Wat zijn gondels? Het zijn
géén Venetiaanse bootjes. Het zijn
wel drijvende bouwwerken waar-
op een of meer taferelen zijn uit-
gebeeld met behulp van duizen-
den iets-achterlichtjes. Eén gondel
kan door de computer gestuurd
een hele reeks beelden aan het pu-
bliek tonen. Het onderwerp kan
een sprookje zijn, een bekend ge
bouw, een natuuronderwerp, een
stripverhaal of iets anders.
Trefwoorden zijn: licht en donker,

water en romantiek. De weer-
schijn van die verlichte gondels op
het water van de Grote Gracht
zorgt voor een sprookjesachtige
aanblik.
Voordat de gondels terugkeren
ziet u elke avond een schitterende
blacklightshow van de slagwerk-
groep Excelsior uit Bredevoort. De
gondelvaart eindigt met een groot
vuurwerk. Na afloop is er van alles
te beleven in het stadje. Meer dan
honderd verlichte tuinen zijn te
bewonderen. Een gondelvaart-
treintje brengt u snel langs de tui-
nen. Op de Markt is er de gezellig-
heid van de Aftergon-delvaart met
muziek en dans, onder het genot
van een hapje en een drankje.
Voor gezelschappen gelden specia-
le tarieven. Voor mindervaliden en
gezelschappen worden op verzoek
plaatsen gereserveerd. Parkeren is
gratis. Er is voldoende parkeergele
genheid.
Er is meer te doen in Bredevoort
dan alleen gondelvaart. Heeft u al
eens één van de 26 boekenzaken of
9 galerieën van Bredevoort Boe
kenstad bezocht? Op zaterdag 25
augustus is er een grote boeken-
markt die door vele duizenden
mensen wordt bezocht.
Informatie is verkrijgbaar bij de
VW van Bredevoort.

Museum Henriette Polak 11.09.2001 -11.11.2001

Retrospectieve tentoonstelling 1941-2001
Jan Jacob Brein aquarellen
Van 11 september tot en met 11
november vindt er in Museum
Henriette Polak, Zaadmarkt 88,
een retrospectieve tentoonstel-
ling plaats van aquarellen van
Jan Jacob Brein (1931). Het geëx-
poseerde werk beslaat ruim
een halve eeuw kunstenaar-
schap, uit de periode 1941-2001.

Jan Brein werd in 1931 geboren in
Neerbosch, vlakbij Nijmegen. In
de stad aan de Waal groeide hij
vervolgens op. Zijn opleiding
kreeg Brein aan de kunstacade
mies van Arnhem en Tilburg. Na
een loopbaan als grafisch ontwer-
per in Amsterdam besloot hij eind
jaren '60 zich volledig op de kunst
te richten.
In 1970 ontdekte Jan Brein het
Franse landschap als een van de fa-
voriete thema's van zijn schilder-
kunst. In de daarop volgende jaren
verdiepte hij zich verder in het
landschap tijdens reizen naar

Griekenland en Engeland. Hij be
studeerde aandachtig de aquarel-
len van William Turner, die een
belangrijke bron van inspiratie
werden. In navolging van Turner
ging hij in 1978 voor het eerst naar
Italië om daar het landschap in
aquarel vast te leggen.
Ook in Nederland behoort het
landschap tot de voornaamste on-
derwerpen van Brein. In de jaren
'80 ontstond een reeks rivierge
zichten van onder meer de Waal
bij Nijmegen en de IJssel bij
Zutphen.

Momenteel woont en werkt Jan
Brein in het Franse Caro. Met het
verstrijken van de tijd is de figura-
tie in zijn werk een steeds minder
belangrijke factor geworden. Waar
hij zich vroeger voornamelijk toe
legde op het landschap, dat wil
zeggen: de buitenwereld, is het
sinds een aantal jaren steeds vaker
de binnenwereld, zijn eigen bin-

nenwereld, waarmee hij zich be
zighoudt. Met zijn kunst onder-
zoekt Brein de steeds veranderen-
de wereld, het mysterie van het on-
grijpbare moment en de wankele
positie van de mens in een voort-
durend wisselende omgeving.
Brein geniet een internationale re
putatie. In zijn werk toont hij zich
een begaafd colorist, die boven-
dien veel respect afdwingt vanwe
ge de buitengewoon complexe en
rijke ideeënwereld die hij in zijn
aquarellen tot uitdrukking brengt.
Behalve in Nederland exposeerde
hij zijn werk, solo zowel als in
groepsverband, in Frankrijk, Italië,
België, de Verenigde Staten en Ja-
pan.

Bij de tentoonstelling in Museum
Henriette Polak verschijnt een
fraai geïllustreerde publicatie met
een tekst door Wim van der Beek
en een inleiding door Feico Hoek-
stra.

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 Lóchem via de Vordenseweg, Lo-
chemseweg (N 346) en Den Elterweg (N 348); en verkeer uit de richting
Vorden via Den Elterweg (N 348) en Vordenseweg (N 319).

Oogstdankviering Baak
Op zondagavond 26 augustus
zal er bij de Veldkapel aan de
Vordenseweg in Baak een oecu-
menische oogstdankviering ge-
houden worden.

De GLTO wil de traditie voortzet-
ten om in de maand augustus bij
de Veldkapel een viering te hou-
den. Daarom hebben onder de
'vlag' van de GLTO frater Broek-
man (Vierakker) en ds. Hagoort
(Wichmond) een dienst voorbereid
samen met plaatselijke leden van
deze organisatie. De nieuwe uitda-
gingen rond alle maatregelen
waarmee de agrarische sector ge
confronteerd wordt, is hoorbaar in
het gezamenlijk gekozen thema:
Geef elkaar de ruimte. Bij slecht
weer zal er worden uitgeweken

naar de RK. St. Martinuskerk in
Baak. Muzikale medewerking
wordt verleend door het muziek-
corps 'Nieuw Leven' uit Steende
ren.

De Veldkapel werd op 30 augustus
1942 opgericht door "Jonge Boe
ren van de Graafschap, in het
wreede getij van den Verschrikke
lijksten oorlog die ooit over de we
reld woedde en ons vaderland teis-
terde (..) als een vurige smeekbede
om een spoedigen en bestendigen
vrede." In de vredestijd die volgde
na de oorlog is de veldkapel als
plaats van gebed en bezinning een
zinvol monument van dankbaar-
heid gebleven. Het is dan ook een
goede plaats om een oogstdank-
viering te houden.

Laatste open morgen
kruidentuin 't Zunnehöfken
De Werkgroep van Kruiden 't
Zunnehöfken te Zelhem opent
donderdagmorgen 23 augustus
voor het laatst van dit seizoen
haar poortje.

Men krijgt dan natuurlijk weer
een kruidenhapje aangeboden en
de informatie die men wil horen
over de meer dan 150 soorten
kruiden en planten.
Tegen een kleine vergoeding kan
men de eigen fles kruidenazijn
vullen of eventueel stekjes of
plantjes meenemen.
Voor de kinderen ligt er een leer-
zame kruidenquiz zodat ook zij
zich niet hoeven te vervelen. En

natuurlijk is er een prijsje als belo-
ning.
De Werkgroep die zich ten doel
stelt van het promoten van krui-
den en oude gewassen, uit lang
vervlogen tijden, kunnen terug
zien op een geweldig seizoen. Uit
alle windstreken kwam men in
grote getale naar Zelhem.
De Openbare kruidentuin is dage
lijks geopend en vrij toegankelijk.
Door de verharde paden is het ook
geschikt voor rolstoelen. De rol-
stoel bezitters stellen dit erg op
Prijs.
De tuin is te vinden aan de Pier-
sonstraat naast het NPB gebouw
en nabij de Rabobank.

Twee oudere dames
opgelicht na afgeven
pinpas en pincode
In Harderwijk zijn twee vrouwen van 81 en 85 jaar op identieke wij-
ze, en door vermoedelijk dezelfde man, opgelicht nadat zij hun pin-
pas en pincode na een smoes over de naderende euro hadden meege
geven. Van hun bankrekeningen verdween respectievelijk een bedrag
van ƒ 5.000,- en ƒ 1.000,-.

De beide dames, die onafhankelijk van elkaar wonen, werden in de
loop van de ochtend telefonisch benaderd door een onbekende man
die zich voordeed als bankmedewerker met de vraag of zij de bankpas
al hadden omgewisseld met het oog op de komende euro. De bank
zou daarover immers een brief hebben gestuurd, zo luidde het ver-
haal.

Beide dames wisten uiteraard van niets, omdat geen enkele bank der-
gelijke brieven heeft verstuurd. Toen de dames dan ook ontkennend
antwoordden, bood de man aan wel even langs te komen om de oude
pas op te halen, waarna nog deze week de nieuwe pas, geschikt voor
euro's, werd afgeleverd.
Even later verscheen inderdaad een onbekende man en werd de pas
en code meegegeven. Kort daarop kregen de dames toch argwaan en
bij controle bleek dat er geld van de bankrekeningen was gehaald. De
politie stelt een onderzoekin.

De politie waarschuwt nog eens tegen deze praktijken. Geef
nooit pas en ook nooit de pincode af. Met name ouderen en fa-
milie of bekenden van ouderen wordt nog eens gevraagd elkaar
hiervoor te waarschuwen!



Brandveiligheid in huis:
Ten vluchtplan?
Van levensbelang'

Verstandig handelen bij een
brand is bijna niemand van na-
ture ingegeven.
Hoe is dat bij u thuis; wat doet u
wanneer er brand uitbreekt?
Praat u daar wel eens met uw ge
zinsleden over? Of bent u ook zo
iemand die denkt dat het u nooit
zal overkomen? Zelfs in de
kleinste ruimtes die u door en
door kent, raakt u bij rookont-
wikkeling uw oriëntatie kwijt.
Met behulp van deze pagina wil-
len wij u een aantal belangrijke
adviezen geven.
Adviezen in de vorm van een
vluchtplan. Een vluchtplan om-
vat een aantal afspraken die u sa-
men met uw huisgenoten maakt.
Aan de hand van dit plan bent u
bij brand beter in staat om, sa-
men met uw huisgenoten veilig
uit de brandende woning te
vluchten.

Vluchtplan beperkt slacht-
offers en schade
Wanneer bij brand in een huis ie-
dereen spontaan reageert, gaat
het mis.
Huisgenoten raken elkaar kwijt
en deuren en ramen worden
opengegooid, waardoor de brand
extra aanwakkert. Om dat te
voorkomen moet u, samen met
uw huisgenoten, nu al doorpra-
ten wat u in zo'n situatie te doen
staat, ofwel een vluchtplan be-
denken. Door er regelmatig met
elkaar over te praten, weten u en
uw huisgenoten hoe er gehan-
deld moet worden bij brand

Vluchtroute
Natuurlijk moet bij brand ieder-
een zo snel mogelijk naar buiten.
Daarom is het belangrijk dat u
met uw huisgenoten afspreekt
wat de snelste en veiligste ma-
nier is om het huis te verlaten.
Dit noemen we de 'vluchtroute'.
Deze route is afhankelijk van de
situatie in uw huis. Heeft u met
uw huisgenoten eenmaal afge-
sproken waar de vluchtroute is,
dan hoeft u daar tijdens een
brand niet meer over na te den-
ken. Een route van boven naar be
neden is het beste, want rook
stijgt immers op. Bedenk ook een
alternatief, voor het geval dat de
vooraf besproken vluchtweg niet
begaanbaar is.

Vluchtkamer
Als u het huis niet kunt verlaten
omdat de vluchtroute afgesloten
is, dan moet u naar de Vluchtka-
mer'. De 'vluchtkamer' is een
ruimte aan de straatzijde, zodat
de brandweer er gemakkelijk bij
kan. Een andere mogelijkheid is
bijvoorbeeld een balkon.

Spring niet naar beneden!
Dat levert minimaal ernstige ver-
wondingen op. Probeer paniek te
voorkomen en wacht op hulp.
Blijf intussen de aandacht van
uw omgeving trekken. De brand-
weer rukt bij brand in woningen
altijd uit met een redvoertuig.

Portiekwoningen
In portiekwoningen is het trap-
penhuis vaak de belangrijkste
uitweg bij brand. Hou daarom,
samen met uw medebewoners,
het trappenhuis vrij is van obsta-

kels zoals fietsen en kinderwa-
gens. Zet ook nooit brandbare
voorwerpen, bijvoorbeeld vuil-
niszakken, in het trappenhuis.
Ook kelderboxen verdienen extra
aandacht. Vaak worden hier
brandbare materialen zoals verf,
verdunnen en lijm bewaard. Als
u gaat knutselen in de kelderbox,
zorg dan dat u een brandblusser
of emmer water binnen handbe
reik heeft! Is het trappenhuis bij
brand onbegaanbaar, ga dan
naarde ' vluchtkamer' of het bal-
kon. Zoals gezegd: Spring niet
naar beneden!

Verzamelpunt
Een belangrijk onderdeel van het
vluchtplan is het verzamelpunt,
een plaats buiten het huis waar u
en uw huisgenoten het eerst
heenlopen. Door een vast punt af
te spreken, ziet u zeer snel of ie
dereen het huis heeft kunnen
verlaten. Ontbreekt er iemand,
ga dan nooit het brandende huis
weer in! U brengt daarmee uw ei-
gen leven en dat van anderen in
gevaar. Licht de brandweer in
zodra deze arriveert. Als iedereen
het huis heeft verlaten, dan hoe-
ven de brandweermensen geen
risico's te lopen met zoekacties,
maar kunnen zo snel mogelijk
met blussen beginnen.

Wat moet u bespreken voor
het vluchtplan?
Bespreek in een vluchtplan de
volgende stappen met uw huis-
genoten:
1 De ontdekking van de brand

Uw rookmelder gaat af, u
hoort glas breken, ziet rook of
ruikt een brandlucht. Open
niet meteen de deur van de
kamer waarin u bent, maar
voel aan de deur hoe warm de
ze is. Is de deur erg heet, doe
deze dan niet open. Het vuur
is in dat geval te dichtbij. Zoek
een andere opening in de ka-
mer om weg te komen. Als de
deur slechts een beetje warm
is kunt u deze openen. Doe dit
wel zeer voorzichtig, want
door een deur te openen kan
er een plotseling zuurstoftoe
voer ontstaan, waardoor de
brand aanwakkert.

2 Waarschuwen
Natuurlijk moet u eerst alle
huisgenoten waarschuwen.
Zorg er voor dat u of iemand
anders de brandweer alar-
meert via 1-1-2. Daarna pro-
beert u vast te stellen in welk
stadium de brand verkeert.
Immers, u moet nu snel be
slissen üf het nog verant-
woord is om zelf te proberen
de brand te blussen, in alle ge
vallen geldt: neem geen enkel
risico. De veiligheid van u en
uw huisgenoten staat voorop.
Vergeet niet op uw ronde door
het huis ramen en deuren te
sluiten. Openstaande ramen
en deuren zorgen voor extra
zuurstoftoevoer, waardoor de
brand aanwakkert.

3 Gas en elektra
Wanneer u hier nog tijd voor
heeft, moet u de gaskraan
dichtdoen en elektrische ap-
paraten uitschakelen.

4 Vluchtroute
U en uw huisgenoten nemen
zo snel mogelijk de met ieder-
een afgesproken vluchtroute.
Buiten gekomen ziet u elkaar
op het ontmoetingspunt. Is de
vluchtroute niet begaanbaar,

dan moet u naar de vooraf be
sproken vluchtkamer of het
balkon. Als u moet lopen door
de rook, blijf dan zo laag mo-
gelijk bij de grond. Op deze
manier loopt u de minste
kans op het inhaleren van
(schadelijke) rook. Neem even-
tueel een natte (hand)doek
voor de mond.

Kinderen
Laat (jonge) kinderen liever niet
alleen thuis. Als er zich een situ-
atie voordoet waarbij dit toch ge
beurt, spreek dan met de kinde
ren af wat zij moeten doen als er
brand uitbreekt. In ieder geval
moeten zij zo snel mogelijk naar
buiten gaan en hulp vragen bij
de buren. Sluit daarom nooit alle
deuren af, maar zorg dat de kin-
deren via de voor of achterdeur
het huis kunnen verlaten.

Hang en sluitwerk
De laatste jaren wordt veel aan-
dacht besteed aan inbraakpre
ventie. Extra sloten en beveiligin-
gen moeten het de inbreker(s) zo
lastig mogelijk maken. Let u ech-
ter bij het (laten) aanbrengen van
extra voorzieningen op het vol-
gende:
• kies waar mogelijk voor extra

sloten die met een handgreep
geopend kunnen worden;

• als u gebruik moet maken van
sleutels, zorg dan dat u deze in
geval van rookontwikkeling
blindelings kunt vinden (dus
niet in een keukenla, maar bij-
voorbeeld op een haakje naast
de deur;

• gebruik bij deuren in huis
geen hangsloten; het snel ver-
wijderen hiervan blijkt meest-
al een lastig karwei in paniek-
situaties; Houdt bij het aan-
brengen van extra voorzienin-
gen voor ogen dat 'van buiten
naar binnen' heel moeilijk
moet zijn, maar van 'binnen
naar buiten' heel makkelijk!

HULPMIDDELEN

Rookmelders
Rookmelders zijn apparaten die
in staat zijn rook en dus brand te
ontdekken. Zij laten dan een luid
alarmsignaal horen.
Belangrijk is dat een rookmelder
de brand in het beginstadium
kan ontdekken, waardoor u
meer tijd heeft uzelf en uw huis-
genoten in veiligheid te brengen.

Vluchtplan . . . levensbelang!
Meer informatie over het vlucht-
plan en andere veiligheidsaspec-
ten kunt u verkrijgen tijdens de
open dag van de Vordense Brand-
weer op 15 september a.s.

Deze ruimte /s door Drukkerij
Weevers gratis ter beschikking
gesteld.

(Advertorial)

EVENEMENTENAGENDA
AUGUSTUS

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.vwvorden.nl) 13.30-17.00
u. Prijs volwassenen f 5,00 en kin-
deren 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.
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.wv-
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 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. 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. l 1/2 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.

EXPOSITIES
EN TENTOONSTELLINGEN:
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,
bil. bij de VW 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 jr. 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.

E.H.B.O. cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O. in de tweede helft van sep-
tember te beginnen met een cur-
sus E.H.B.O. een eenheidsdiploma.
De cursus omvat 18 avonden van
twee uur en avonden verbandleer.
De avonden worden gehouden op
maandag- en woensdagavond.
Voor aanmeldingsadressen zie de
advertentie elders in dit blad.

Doe mee aan

de Nederlandse

Hartstocht
Loopje fit

op Wereld Hartdag
30 september 2001-

www. hartstichting, nl
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TEL (0575) 51 23 06
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TEL (0573) 45 12 86

TEL (0544) 37 13 23
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Welkom
in de feestweek Warnsveld!
Dankzij de inspanning van ve-
len wordt ook dit jaar de tradi-
tie van de Warnsveldse feest-
week voortgezet.

Zonder de vrijwilligers die er bij de
organisatie van de verschillende
activiteiten de schouders onder
zetten, zou dit niet mogelijk zijn.
Daarom een woord van welge-
meende dank aan hun adres!
In afwijking van voorgaande jaren
heeft de braderie in juni plaatsge
vonden en maakt deze dus geen
onderdeel meer uit van de feest-
week. De braderiecommissie heeft
hier overigens goede reden voor
die wij respecteren.
Al is de verschuiving van de brade-
rie natuurlijk enerzijds wel een ge
mis voor de feestweek, anderzijds
heeft een bepaalde spreiding van
evenementen door het jaar heen
natuurlijk ook voordelen. Daarbij
komt dat we van ondernemerszij-
de ook in de feestweek alle mede-
werking krijgen.
In deze feestkrant kunt u lezen
welke evenementen er georgani-
seerd worden. Het feestprogram-
ma waarvoor 'Het Spectrum' te
kent, is dit keer op de woensdag-
avond. De vermaarde Achterhoek-
se formatie 'Boh Foi Toch' zal on-

getwijfeld weer veel publiek trek-
ken. We zijn verheugd dat 'Het
Spectrum' dit weer organiseert.
Een activiteit die eigenlijk niet
meer uit de feestweek is weg te
denken!
Bijzonder dit jaar is het vogel-
schieten bij 'De Pauw' op vrijdag
31 augustus. Zoals bekend kon dit
vanwege de MKZ-crisis niet door-
gaan op Koninginnedag. Dit voegt
dit jaar dan ook wel een heel bij-
zonder element toe aan de feest-
week. De sfeer die rondom dit eve
nement hangt, is altijd heel bij-
zonder en dat zal ook nu zeker het
geval zijn.
Dit alles maakt ons Warnsveld dan
ook bijzonder, een dorp om trots
op te zijn! Laten we hopen dat we
nog vele feestweken mogen bele
ven in een zelfstandig Warnsveld!
Zeker nu het herindelingsspook
weer is opgedoken, is het goed ons
dat te realiseren en samen te gaan
voor een zelfstandig Warnsveld in
een goede verstandhouding met
onze buren.
Nu nog mooi weer en dan zal het
wel lukken.
Veel plezier!

Coördinatiecommissie
feestweek Warnsveld.

PROGRAMMA
zaterdag 25 augustus
11.00-17.00 uur Waterspektakel Berkel

zondag 26 augustus
09.00-16.00 uur Waterspektakel Berkel

maandag 27 augustus
18.00-22.00 uur Waterspektakel Berkel

dinsdag 28 augustus
Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut
Biljart toernooi
Waterspektakel Berkel

10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur
19.00-22.00 uur
13.00-18.00 uur
18.00-22.00 uur

woensdag 29 augustus
10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur
19.00-22.00 uur

Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut

13.30-23.00 uur Feestprogramma Spectrum Gelderland Oost
1330 uur diverse activiteiten
17.00 uur boerenkool m aal t ij d
1630 uur live optreden countrydancers
1730 uur live optreden countrydancers
18.00 uur live optreden countrydancers
1930 uur optreden Boh Foi Toch
2230 uur vuurwerk

18.00-22.00 uur Waterspektakel op de Berkel

donderdag 30 augustus
10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur
19.00-22.00 uur
14.00-17.00 uur
13.00-18.00 uur
18.00-22.00 uur

Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut
Rommelmarkt Molenstraat
Biljarttoernooi (finale)
Waterspektakel op de Berkel

vrijdag 31 augustus
10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur
18.00-22.00 uur
18.00-22.00 uur

Kunstexpositie in 't Nut
Kunstexpositie in 't Nut
Waterspektakel op de Berkel
Vogelschieten bij de Pauw

zaterdag l september
07.00-17.00 uur
vanaf 09.00 uur
vanaf 11.00 uur
vanaf 1230 uur
vanaf 1430 uur

Vrijmarkt Rijksstraatweg
Waterspektakel op de Berkel
Skeelerwedstrijden op parcours wielerronde
Wielerronde van Warnsveld, start Bonendaal
Hanzeloop, start nabij Dreiumme

De commissie wenst u veel feestweekplezier!



M A K E L A A R

* Aankoop

* Verkoop

* Taxaties

* Hypotheken

* Verzekeringen

BIEZE DE WILDE MAKELAARS
Rijksstraatweg 130 Warnsveld Telefoon (0575) 52 33 43
Apeldoorn - Arnhem - Doetinchem - Hattem - Rijssen - Twello NVM»WONEN

G. Wissels & Zoon B.V
Bierhof B.V
Dieperink-Transport B.V

Grondwerken

Containers vanaf l Om3

Handel in zand en grint

Bestratingen

- Koeriersdienst

- Vrachttaxi

- Transport

- Verhuizingen

- Opslag

Verlengde Ooyerhoekseweg 13 Tel. (0575) 52 67 48
7207 BJ Zutphen Fax (0575) 52 29 55

ARAIMT

Dijkman
Bouwgroep

Warnsveid en Vorden

is een regionaal

werkend bedrijf

Riet activiteiten

in de woning- en

utiliteitsbouw,

m bouw en

renovatie-en

onderhoudsprojecten

alsmede

projectontwikkeling.

NVOB

De eerste stap naar een

'nieuw' huis
in uw eigen buurt.

Wat wilt u verbouwen of aanbouwen?
• Rommelzolder tot kinderparadijs • Keuken verbouwen

• Garage/berging vergroten • Isolatie aanbrengen

• Serre of tuinkamer maken • Badkamer verbouwen

• Praktijkruimte aanbouwen • Bijkeuken aanbouwen

Al deze mogelijkheden kunnen wij met u onderzoeken.
Van ontwerp tot oplevering.

Als u nu uw plannen maakt, kunnen wij zorgen dat u binnenkort
al kunt genieten van uw 'vernieuwde' huis. Tevens verzorgen wij
al het onderhoud aan uw woning.

En mocht u toch nieuw willen bouwen,
staan wij ook met ons bedrijf voor u klaar.

Dijkman Bouwgroep
3 namen, één organisatie

Dijkman Warnsveld bv
Rondeel-Groot Roessink Vorden bv
Boezewinkel Bouw bv Brummen

Dijkman Wamsveld BV • Lage Weide 29, 7231 N N Warnsveld
Telefoon (0575) 52 25 77 • Telefax (0575) 52 10 20

De feestweek Warnsveld:
u moet er geweest zijn

om er over mee te praten!

energieservice
gelderland
flevoland

De CV-ketel.
Uw zomerzon
in de winter!

"Wat zegt u? Nu een CV-ketel huren?"
Jazeker. Het is juist nu de tijd om aan vervanging van uw
CV-ketel te denken. Zodat u de komende winter (en de
vele winters daarna) verzekerd bent van een behaaglijke
temperatuur.

Huren heeft bovendien vele voordelen. U heeft géén hoge
aanschafkosten, onderhoud en reparatie zijn gratis en u
krijgt 24-uur per dag service bij storingen.
Aangesloten bij EGF, de verhuurorganisatie van de GAMOG
en GGF installateurs, staan wij garant voor een
betrouwbare installatie.
Wij installeren uitsluitend HR-ketels!

Geïnteresseerd? Belt u ons of kom eens langs, dan zetten
wij alle voordelen van het huren van een CV-ketel of een
Combi-toestel nog eens voor u op 'n rijtje. Gegarandeerd 'n
zonnig vooruitzicht.

installatietechniek

Dijkerman b.v.
Molenstraat 72a • 7231 KP Warnsveld
Telefoon (0575) 57 00 16 • Fax (0575) 57 19 94

Onze zorg

verzekeren

Zorgt u in financieel opzicht graag goed

voor uw gezin? Vast en zeker. Maar is alles

ook geregeld als er onverwacht iets

vervelends gebeurt? Fortis Bank zorgt voor

een overzichtelijk verzekeringsadvies en biedt

u de zekerheid dat alles goed geregeld is.

Kom langs bij Fortis Bank,

IJsselkade 12, 7201 HB Zutphen of bel

(0575) 51 38 41.

FORTIS
BANK

Solid partners, flexible solutions

Ja, bel mij voor het maken van een afspraak.

Naam:

Adres:
Postcode/Plaats:.

Tel. overdag:

Tel. 's avonds:...

Stuur deze bon op naar: Fortis Bank,

IJsselkade 12, 7201 HB Zutphen.



woensdag

Vrijdag 31 augustus vanaf18.00 uur:

13.30 -17.00 uur

17.00 uur

Braderie
live muziek
Paardrijden
Springkussen en kop van jut
Paardentram
Diverse snacks
Verloting met fraaie prijzen
etc., etc.

Boe re n ko o l m a al tij d

16.30 -1730 -18.00 uur Live optreden van de countrydancers

18.00-2230 uur

1930- 2230 uur

2230 uur

Bars open

Live optreden Boh Foi Toch
(gratis toegang)

Groots afsluitend vuurwerk

Biljarttoernooi 55+
tien over rood
Op dinsdag 28 augustus en
woensdag 29 augustus om 13.00
uur en de finale op donderdag
om 13.00 uur.

Voor de derde maal wordt in het
kader van de feestweek weer het
biljarttoernooi georganiseerd in
De Pauw van Warnsveld.
Voor alle senioren vanaf 55 jaar is
het mogelijk mee te doen aan het
biljarten. Er wordt gespeeld tien +
over rood. Voor de wedstrijdspeler
met een hoog gemiddelde is de +
bedoeld. Zij dienen er dan meer
over rood te maken zodat een ie-
der kans heeft op een mooie prijs.
Het toernooi wordt gehouden voor
mannen en vrouwen en wordt op

dinsdagmiddag en woensdagmid-
dag gespeeld. De finale is gepland
op donderdagmiddag.
Deelnamekosten zijn ƒ 5,-. Hier-
voor zult u bij binnenkomst een
kopje koffie of thee geserveerd
krijgen. Ook zal er tussendoor een
hapje aangeboden worden. Zoals u
merkt zal ook de gezelligheid bo-
venaan staan zoals hoort in de
feestweek,
De hoofdprijs is ƒ 150,-; 2e prijs
ƒ 100,-; 3e prijs ƒ 50,-.

Voor inschrijving kunt u bellen
café De Pauw tel. 52 27 53 of A. Gol-
stein tel. 52 37 04 of inschrijving
aan de zaal.

Traditioneel Gelders vogelschieten
De Oranjevereniging Warns-
veld organiseert in samenwer-
king met de Warnveldse Schiet-
vereniging dit jaar op 31 augus-
tus het Gelders Vogelschieten
op het parkeerterrein van De
Pauw aan de Rijksstraatweg.

We starten om 18.00 uur en het in-
schrijfgeld bedraagt ƒ 15,- per per-
soon, ter plaatse kan worden inge-
schreven.
In verband met de MKZ-perikelen
is dit evenement dit jaar verplaatst
van 30 april naar 31 augustus. Het

gaat om de jaarlijkse strijd om het
Koning(inne)schap! Wie schiet de
vogel eraf, wie de vleugels of de
staart?
Uiterlijk om 22.00 uur vindt de
prijsuitreiking en de huldiging
plaats van de Schutterskoning(in)
2001.

Er wordt geschoten met voorla-
ders, gevuld met zwart kruit, op
een houden vogel. De vogel be-
vindt zich op circa 12 meter hoog-
te in een zogenaamde 'kogelvan-
ger'. Elke deelnemer (vanaf circa

16 jaar) kan veilig schieten. Er
wordt gebruik gemaakt van een
voorzetbril en gehoorbescher-
ming.

Mocht u schutterskoning(in) wor-
den, dan betekent dat beslist geen
financiële aderlating. De schut-
terskoning(in) ontvangt een jaar
lang de wisselbeker en wordt op-
getuigd met mantel, baret en bij-
behorende versierselen.

Iedereen is van harte welkom en
vooral: waag eens een schot!

Zaterdag l september:

Een voortdurend succes; dat
kan van de vrijmarkt tijdens
het Warnsveldse dorpsfeest wor-
den gezegd. Het evenement is
ieder jaar zo'n succes, dat het
als vast onderdeel van ons feest
niet meer weg te denken is.

Twee keer per jaar is er op de Rijks-

straatweg een grote vrijmarkt. Bei-
de keren blijkt dat een publieks-
trekker van de eerste orde.

Is het met Koninginnedag echter
nog zo dat men kan kiezen uit vrij-
markten in het hele land, in de
Warnsveldse feestweek zijn we de
enige in Nederland en verre om-

streken. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat het nog steeds
drukker wordt, zowel wat betreft
de deelnemers als de bezoekers.

De Rijksstraatweg en het plein
rondom de Nederlands Hervorm-
de kerk zullen voor de talloze deel-
nemers ter beschikking staan. Bij
grote drukte kan er uitgeweken
worden naar de parkeerplaatsen
bij het gemeentehuis.

Vanaf zeven uur 's ochtends kan ie
dereen met z'n spulletjes een
plaats innemen. De aanwezige
marktmeesters zullen de stand-
plaats aanwijzen en vaststellen. Zij
doen dat in goed overleg, maar
hebben in voorkomende gevallen
het laatste woord. Iedereen moet
tenslotte een goed plekje hebben!

Grote stukken als kasten, bankstel-
len en dergelijke kunnen we he-
laas niet toelaten. Maar verder
kunt u onbelemmerd uw overbo-
dige spullen, zolder- en kelder-
opruimingen, uw handwerk, schil-
derijen of ander knutselwerk aan
de man trachten te brengen.

Wij zorgen, zoals gezegd, voor een
plek, voor een goede entourage en
een leuk stukje muziek. Droog en
zonnig weer is ook besteld en de
plaatselijke horeca heeft hapjes en
drankjes.
U moet zorgen voor leuke han-
delswaar en vooral een goed hu-
meur. Samen maken we er dan
weer een prachtige happening
van.

Voor vragen over de vrijmarkt
kunt u bellen: (0575) 52 29 19 of
52 23 30.

Zaterdag l september:

Wielerronde van Warnsveld
Voor de tweede keer zal er een
uitgebreid wielerprogramma
van start gaan.

Al vele jaren vindt er in september
een Wielerronde plaats. Vorig jaar
is het programma daarvan echter
fors uitgebreid. Het enthousiasme
bij publiek en wielrenners was vo-
rig jaar zo groot dat wij nu weer
het uitgebreide programma aan-

bieden. Ook dit jaar hopen wij in
alle categorieën een sterk veld te
kunnen presenteren, met vele lo-
kale favorieten.
Aan de start verwachten wij onder
andere de Warnsveldsers Ge Tij-
haar, Koen Pelgrim, Sloerd Botter,
Eelke Roelofs, Wim Bosman en
Fredy van der Werf.
Als het weer net als vorig jaar vo-
lop haar aanwezigheid zal doen

Programma
Dikke Banden Wedstrijd start 12.30 uur
Nieuwelingen : • ; ; j-.fi start 13.00 uur j

;Jurjiorert|--:;i-;N:;;'i: l {f:fj :;'!t> start 14.15 uur ;
Sportklasse A en B; ;i;;; •? ::i.": • : ; j :| 1 • | •>. :::
+ vMeraneiï i til start 16.00 uur

(opgave vanaf 11.45 uur)
(40 km)
(60;:km) ;

gelden, staat niets een sportieve
dag meer in de weg. Bent u er vo-
rig jaar niet bij geweest? Laat het
dan deze keer niet aan u voorbij
gaan!
Warnsveld staat op l september
weer op z'n kop, daar moet u over
kunnen meepraten. Kom dus kij-
ken.
Bij de jurywagen (Bonendaal) zul-
len steeds medewerkers van de or-
ganiserende wielervereniging ETP
aanwezig zijn om u eventueel uit-
leg te geven over de wedstrijden.
Het parcours zal gaan over de Bo-
nendaal, Bergkampweg, Toren-
laan, Vordensebinnenweg en de
Hofweg.



VAN ZEEBURG
& VISSER

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon (0575) 55 15 31

EB
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

Taxaties • Hypotheken

Pensioenen • Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

Maison Velders
D A M E S - E N H E R E N K A P P E R
Rijksstraatweg 20, Warnsveld • Tel. (0575) 52 31 38

Goed gekapt
tijdens het dorpsfeest!

Wij wensen u plezierige feestdagen!

Op
zoek
naar:
Kom dan naar:

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

een leuk cadeau
heel veel speelgoed
iets voor in de huishouding
een geinige kaart
goede muziek
een tijdschrijft
enz. enz.

9 september koopzondag Vorden
open van 12.00 - 17.00 uur

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip

Christiaans
bouwbedrijf

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Restauratie
Betonboringen NVOB

Weg naar Voorst 184 - Zutphen • Tel. (0575) 51 38 66

IIVIHBSWM
BUILDING INDUSTRY

v/h Gotink Zutphen en Korenblek Warnsveld

Dennendijk 6, 7231 RC Warnsveld

Telefoon kantoor (0575) 52 06 45

UW LOONWERKER IN DE REGIO

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Wij wensen u allen
'n prettig dorpsfeest!

Voor complete woninginrichting naar

«»^i|teriluradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Warnsveld - Rijksstraatweg 39, Telefoon (0575) 52 61 32

jgMeindl schoenen
• Korte broeken, diverse modellen
• Broeken met afritsbare pijpen

korte mouwen

• Driepootstoel met lederen zitting
met draagriem 75 cm hoog

• Diverse merken en modellen verrekijkers

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
Fax (0575) 55 1272



een blijvertje
tijdens de
feestweek
Skeeleren wordt een landelijk steeds beter georganiseerde sport.
Er zijn zowel landelijke als regionale baancompetities. Ook op de
weg worden er marathons gereden in competitievorm. Recreatief
is skeeleren niet meer uit het straatbeeld weg te denken.

Een groepje jongeren uit Zutphen
en Warnsveld draait in deze com-
petities mee. Onder de naam "The
Clan" worden eer regelmatig ere-
plaatsen behaald met als uitschie-
ter dit jaar een 7e plaats bij het Ne
derlands Kampioenschap op de
weg door Aletta de Rooy. Gezien de
slechte trainingsfaciliteiten in de-
ze regio een knappe prestatie!

Door ziekte heeft Maarten Prins
zich helaas niet kunnen bewijzen.
Om in deze regio de sport meer be-
kendheid te geven wordt er ook dit
jaar een skeelerwedstrijd georga-
niseerd in samenwerking met FST

en ETP. Er is ten opzichte van vorig
jaar voor een verkort parcours ge
kozen voor de skeeleraars om het
geheel voor de toeschouwers aan-
trekkelijker en overzichtelijker te
maken.

Na de start op de Bonendaal wordt
er via de Gerstekamp, Vordense-
binnenweg en Hofweg gefinisht
op de Bonendaal. De wedstrijd
staat voor iedereen open, dus ie-
dereen die kennis wil maken met
deze sport wordt hierbij uitgeno-
digd. Afhankelijk van het aantal
deelnemers wordt er in verschil-
lende categorieën gestreden. Voor

de jongste categorie wordt er een
individuele tijdrit over ongeveer
300 meter en een wedstrijd over l
ronde gehouden. Voor de overigen
is er een individuele tijdrit over l
ronde en een wedstrijd over 10
rondes.

De bedoeling van deze wedstrijd is
het meedoen en het opnemen te
gen The Clan die als team zal ope
reren. Na deze wedstrijd wordt het

parcours vrijgegeven voor de wiel-
renners.

Op de vrijdagmiddag voor de wed-
strijd wordt er door The Clan een
clinic georganiseerd. Deze vindt
plaats bij winkelcentrum Dreium-
me voor de winkel van Geert Baas.
Tijdens deze clinic worden er tech-
nische aanwijzingen gegeven en
kun je het wedstrijdparcours ver-
kennen. Het materiaal wordt tij-

dens deze clinic en de wedstrijden
gratis beschikbaar gesteld door
Fun Sport Total en Geert Baas Fiet-
sen.
Inschrijving voor 31 augustus: na
dit tijdstip kunnen wij deelname
niet garanderen.

Voor meer informatie en inschrij-
ving Fun Sport Total / The Clan te
lefoonnummer 0575-521044 of
www.run.to/theclan

'̂ fiMP* 3tf&8

Idein in Nederland, groot in Warnsveld
Bij een thuiswedstrijd dien je
aanvallend te spelen en als het
even kan die met steun van het
publiek ook te winnen. Dat is
dan ook wat kanopoloteam The
Clan uit Warnsveld in 2001 pres-
teerde: in de finale werd Euros
uit Enschede met 3-1 verslagen.

Dit resultaat en de vele uren trai-
ning resulteerde voorjaar 2001 in
promotie naar de 2e klasse. Op dit
niveau spelen zij nogal wisselval-
lig: het toernooi in Helmond werd
gewonnen terwijl Alkmaar met de
zelfde tegenstanders afgesloten
werd met de rode lantaarn.

Per april 2001 speelt ook The Clan
II niet onverdienstelijk zijn partij-
tjes mee hoewel daar echte resul-
taten nog even op zich laten wach-
ten.

Naast de teams uit de regio: Lo-
chem, Enschede en Hardenberg
zijn er dit jaar ook teams uit o.a.
Venlo, Helmond, Den Haag, Alk-
maar en Groningen uitgenodigd.
Bij het ter perse gaan van deze
krant was nog niet bekend wie er
op deze uitnodiging in zou gaan.

Tevens wordt er hard gewerkt om
met het gelegenheids team The
Clan III in elk van de drie klassen
uit te kunnen komen. Gezien de
resultaten in voorgaande toernooi-
en zal het voor de winnaar zwaar
worden.

Kanopolo is een zogenaamde
kleine sport in Nederland
Echter dit heeft het nationale
team niet buiten de WK-finale

kunnen houden. Deze werd helaas
met 3-2 verloren van Groot Britan-
nië. Alleen het Algemeen Dagblad
was bereid deze uitzonderlijke
prestatie te vermelden.

Het is een spektaculaire sport voor
zowel speler als toeschouwer en
laat zich het best vergelijken met
ijshockey: snel en zowel technisch
als tactisch zeer moeilijk. Dit ter-
wijl het gevecht om de bal nooit
ontlopen kan worden. Een team
bestaat uit maximaal acht spelers
en men speelt het afhankelijk van
de grootte van het veld met vier of
vijf spelers. Ondertussen mag er
net als bij het ijshockey ongelimi-
teerd gewisseld worden. Aanval en
verdediging volgen snel op elkaar
dus conditioneel wordt er ook het
nodige gevraagd.

Op de zaterdag zullen de diverse
teams via het poulesysteem voor
de eerste schifting zorgen waarna
op de zondag via kruisfinales en fi-
nale de winnaar bekend zal zijn.
Of The Clan deze finale weer be
reikt en hem dan wederom zal
winnen is afhankelijk van vele fac-
toren, zij hebben meerder ijzers in
het vuur.

Met recht spectakel op de Berkel.
Meer informatie:
www.run.to/theclan



WINKELCENTRUM DREIUMME

We zn net zo
thuis in de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee datje samen sterk bent.
De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties.
Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact.
Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken
bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen.
We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat.
Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank Berkel - Ussel
Dreiumme 1, Warnsveld

Ton's Snack &
Grillcorner
Winkelcentrum Dreiumme
uw snackbar in Warnsveld

(0575) 52 88 11

Verzorgt ook voor u

• warme meeneem-maaltijden
• koude en warme buffets

• snack-schotels
• specialist in:

soft-, schep- en verpakt ijs

Uw snackbar met net iets meer dan anderen

ALBERT HEIJN
WARNSVELD

DREIUMME 43
7232 CN
(0575) 52 72 71

Nooit meer haasten,
dat is iekker winkelen!

O N Z E O P E N I N G S T I J D E N :

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van O8.0O tot 20.OO uur
van 08.00 tot 20.OO uur
van 08.OO tot 2O.OO uur
van O8.OO tot 2O.OO uur
van 08.OO tot 21.OO uur
van 08.OO tot 19.OO uur

'MARCEL'
Winkelcentrum Dreiumme 27-29

7232 CN Warnsveld

Telefoon (0575) 52 16 09

Eresaluut voor de
Warnsveldse
Dahliavereniging
In de persberichten en het
Feestkrantverhaal over de geëx-
poseerde werken en de expo-
santen van de kunsttentoon-
stelling komt een aspect niet
aan bod: dat is de medewerking
van de Dahliavereniging.

Elk jaar weer stellen de leden van
deze vereniging tijdens de feest-
week hun prachtige bloemen ter
beschikking om de kunstexpositie

een bijzonder cahet te geven.
De rijke variatie aan bloemen en
kleuren stellen Corine Thomassen
in staat schitterende boeketten sa-
men te stellen, die afgestemd zijn
op de geëxposeerde werkstukken.

Ook dit jaar hopen exposanten en
bezoekers van de kunstexpositie
weer te kunnen genieten van de
fleurige inbreng van genoemde
vereniging.

Donderdag
30 augustus
rommelmarkt
Ook in 2001 zal er weer een rom-
melmarkt voor en door de kin-
deren gehouden worden in de
Molenstraat.
Aangezien de kinderen nog va-
kantie hebben en het tuinfeest-
programma van het Spectrum
Gelderland Oost verhuisd is
naar de woensdag in plaats van
de donderdag, zal er dit jaar op
donderdag 30 augustus a.s. in
de Molenstraat een rommel-
markt georganiseerd worden.
Dus: donderdag 30 augustus
om 14.00 uur is het dan weer zo-
ver. Vanaf de Bonendaal tot aan
het Bongerspad zal de weg vanaf
ca. 13.00 uur afgezet worden.
De kinderen kunnen dan een
plaatsje zoeken om hun spulle-
tjes uit te stallen voor de ver-
koop.



Van 25 augustus tot en met l september 2001

Tuinverlichting
tijdens het dorpsfeest

Zet
uw tuin

in het
zonnetje

Tientallen jaren lang
kreeg de feestweek in
Warnsveld een extra ac-
cent doordat overal in het
dorp de tuinen feestelijk
waren verlicht. De uit
1930 daterende traditie
wordt weer nieuw leven
in geblazen.

Het aanbrengen van verlich-
ting in straten en op pleinen
geeft niet alleen een bijzon-
dere sfeer aan uw woning-
omgeving, je leert ook nog
eens je buurtgenoten beter
kennen als je gezamenlijk
met zo'n project bezig gaat..
Er zijn vele mogelijkheden
om de tuinen te verlichten,

zoals waxinelichtjes in de
tuin zetten of 12 volt-ver-
lichting die overal neerge-
zet kan worden. Voor de erg
handige mensen is er de
mogelijkheid de verlichting
zelf te ontwerpen.

De aanschaf van de beno-
digde materialen is natuur-
lijk eenmalig.daar alles vol-
gend jaar weer gebruikt kan
worden, de Warnsveldse
installateurs informeren u
graag over alle mogelijkhe-
den.

Verder doen we een beroep
op buurtverenigingen of
groepen bewoners om mee

te doen en samen een straat
of een deel van de straat te
verlichten. Hiervoor hebben
we samen met de gemeente
en de ondernemersvereni-
ging Warnsveld een prijzen-
pot samengesteld zodat u
een deel van de kosten terug
kunt winnen.

We hopen op grote deelna-
me, zodat we ons mooie
dorp bij avondverlichting in
de feestweek met trots aan
de vele bezoekers kunnen
laten zien.

Voor inlichtingen kunt u
bellen met Ben Velders,
telefoon 523138.

Bemiddeling bij aanVverkoop
Woningfinanciering
Assurantiën
Taxaties

S T E R K D O O R S E R V I C E
Postbus 4125, 7200 BC Zutphen
Nieuwstad 33, 7201 NL Zutphen
Telefoon (0575) 51 59 10 • Fax (0575) 51 88 90
Internet: www.vdbeekmakelaars.nl • E-mail: zutphen@vdbeekmakelaars.nl

NVM

ïrk je leukste foto's
:un for Photo!

'Zolang de voorraad strekt. PRESTQ_Pnnt

FOTO
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Telefoon/Fax (0575) 52 72 51

Brood daar zit wat In.

En dan zo uit de
oven in de winkel.

da's pas vers!

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

c L i n n o
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Echte Bakker
VAN ASSELT

Dreiumme 31-33, Warnsveld, Telefoon (0575) 57 15 28
Zutphenseweg 18, Vorden, Telefoon (0575) 55 13 84

KOK
Voor al uw:
- Bloemwerk
- Kado artikelen
- Tuin accessoires
- Huis decoraties
- Bruidswerk
- Grafwerk

Onze winkel is sfeervol ingericht met de
nieuwste trends. Ook schikken wij voor u het
boeket opmaat met vernieuwende idee n.

Rijksstraatweg 64-68, 7231 AH Warnsveld
Telefoon (0575) 52 27 04

feestweek

Warnsveld:

u moet er

geweest zijn

om er over

mee te

DEBEER S T E R K I N H E T P R O F E S S I O N E L E W E R K

PRIMAGAZ
Verkoop van

5 kg kampeergasflessen

DEBEER PROFESSIONEEL BV
GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
Industrieterrein 'De Mars', Pollaan 58, Zutphen • Tel. (0575) 59 07 00 - Fax (0575) 51 18 45

Fa. A. Beeftink en Zn.
LOON- EN G R O N D V E R Z E T B E D R I J F

Handel in zand en grind enz.

Machinale bosbouw

o.a.

Erkend door het
Bosschap

klepelmaaier en

plantgaten woelen

mobiele versnipperaar met kraan

Joostinkweg 12
7251 HK Vorden

Tel. (0575)551249
5 5 2 5 0 3

Fax (0575) 55 20 95
Autotel. 06 52 91 8015



CHRIS KAPPERT
BOUWBEDRIJF B.V.

• nieuwbouw *> buitengevel-isolatie
^ balkon- en galerijbekleding

De bundeling
van veelzijdige
deskundigheid

CHRIS KAPPERT

• verbouw

• onderhoud

• renovatie

^ dakisolatie en dakrenovatie

*»• zwembadcoating

*»• beton- en kozijnreparatie

^ houten en kunststof kozijnen

*+• gevelonderhoud

NVOB

• restauratie *» vloerisolatie
zonwering

glas- en isolatiewerken

CHRIS KAPPERT
B O U W B E D R I J F

Lage Weide 23
7231 N N Warnsveld
Telefoon (0575) 52 37 35
Telefax (0575) 52 61 51

www.pelgrum.nl

JEUGDIGE EN
ONDERHOUDSARME

SCHOOLFIETSEN

Union Typhoon

f999»-
Speciale aanbieding:
drie jaar gratis fiets verzekering

Uitvoering: 3 versnellingen,
Sachs
Trommelremmen

Kleur: Deep Blue
Framehoogte: Dames 53/57 cm

Heren 57/61 cm

PR FIL-
DE Fl ETSS P ECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

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

Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie
in de etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een
afspraak. Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u klaar!

Uw contactpersoon:
Udo Heij, lid NVM Wonen

PELGRUM
Woningmakelaars

Zutphenseweg29,7251 DG Vorden
T (0575) 55 55 55, F (0575) 55 36 97
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

iAFÉ •RESTAURANfW f *rjr ZALENde pau w
van uiarnsve d

Vrijdag 31 augustus

Vogelschielen bij de PCIUUJ
In het café spelen:

„De Uiaielichters
aanvang 20.00 uur.

Deze dag speciaal:

schuttersplate
f 17,50 p.p.

't Lijkt net of de k/ok extra hard t/kt
o/s je wacht op een donornier'
Steun de Nierstichting.
Giro 88.000

NIERSTICHTING
Nuttig en nodig



kunsttentoonstelling

De Warnsveldse feestweek na-
dert weer. Dat betekent dat er
ook weer een nieuwe kunstten-
toonstelling komt. Traditiege-
trouw zal deze tentoonstelling
in het Nutsgebouw aan het be-
gin van de Breegraven plaats-
vinden.

De oorspronkelijke opzet was om
rond enkele vast deelnemende
kunstenaars telkens anderen uit te
nodigen. Van deze vaste kern is
maar weinig op deze tentoonstel-
ling terug te vinden. Alleen Anne
Runia. We zullen Theo den Har-
togh en zijn werk missen. Hij heeft
te kennen gegeven dat het mee-
doen bezwaarlijk wordt. Dan rest
ons in dank om te zien naar de ja-
ren dat hij wel meedeed en mede
het 'gezicht' van deze Warnsveldse
tentoonstelling bepaalde.

Joop Thomassen is een tijdelijke af-
wezige. Dus zijn werk kunnen we
het volgende jaar weer verwach-
ten. Hierdoor is er meer ruimte
voor andere talenten ontstaan.
Sommigen hebben al een keer eer-
der meegedaan en zijn geen onbe-
kenden meer. Anderen doen voor
het eerst mee. Misschien ook wel
de allereerste tentoonstelling. Dat
is spannend. Man of vrouw of ver-
dere familie en vrienden kunnen
nog zo hard roepen: „O, wat maak
jij een mooi werk", het tonen aan
de buitenwacht is toch wel even
wat anders. Het oordeel is dan
minder gekleurd, vaak minder ge
nuanceerd en afstandelijker. De
kans op kritiek is groter. Dat kan
wel eens pijnlijk overkomen als de
werkstukken met alle liefde ge-
maakt zijn. Zij zijn met veel inzet
en de technische vaardigheid van
het moment tot stand gebracht .
Degene ervaart het zelf als een
hoogtepunt, maar is zo'n ervaring
op de kijker over te brengen?
Dus het blijft moedig om met je ei-
gen gewrochtsels naar buiten te
treden.

En wie doen dat dit jaar? Daarvoor
begin ik bij de nestor van het ge-
zelschap en dat is Anne Runia. Hij
is vooral om zijn geschilderde
kwartetten bekend geworden.
Daarnaast maakt hij al jaren van
zijn vakantiefoto's fijnzinnige
aquarellen. Dat is voor de herbele-
ving van die betreffende vakantie
ideaal. Hij doet dat op een manier
zoals een ander een olieverfschil-
derij maakt. Heel zorgvuldig wor-
den kleine toetsjes verf op het pa-
pier gezet, waardoor er, van enige

afstand, een haast fotografisch ef-
fect ontstaat. In de geschilderde
kwartetten is hij heel vindingrijk.
In een schijnbare abstractie van
vlakken en kleuren of een style-
ring van hoofdvormen zijn de be-
paalde thema's verstopt. Soms
meteen herkenbaar en soms is er
enig puzzelwerk voor nodig. Maar
altijd heel verrassend.
Anne werd in Huizum bij Leeuw-
arden geboren. Hij tekende in zijn
jeugd al graag en veel, maar toch
lag zijn carrière in de levensmid-
delenbranche. Als manager had
hij geen tijd om deze hobby uit te
oefenen. In 1977 verhuisde hij
naar Warnsveld en vanaf zijn pen-
sioen had hij eindelijk tijd om zijn
leven aan die vurige wens te wij-
den. Na jarenlange lessen bij Hans
Zweverink koos hij voor de aqua-
rel- en olieverftechniek.
Dit resulteerde zelfs in een nomi-
natie voor de Gelderse Dagblad
Kunstprijs en het winnen van de
Publieksprijs in 1995.

De taal van de bloemen is er één,
die sommige kunstenaars goed
verstaan en kunnen vertolken.
Marleen Hulsbos-Bakker verstaat
niet alleen die taal, zij heeft ook
een grote liefde voor bloemen en
planten opgevat. Dat is heel goed
uit haar aquarellen af te lezen. Zij
neemt ook opdrachten aan en is
gespecialiseerd in het kunstzinnig
vastleggen van bruidsboeketten.
Ook het ontwerpen van geboorte
kaartjes behoort tot haar bezighe
den. Opvallend zijn de verfijnde
en weloverwogen kleurencombi-
naties. Belangrijk bij een bloemen-
weelde is de sfeer, waarin zij is
weergegeven. Soms roept zij een
prille lente of dan weer een stra-
lende zomer op.
Marleen is in Zuidwolde in Drent-
he geboren. Toen ze 11 jaar was
verhuisde ze, met haar ouders,
naar Vorden. Sinds haar huwelijk
woont en werkt ze in Warnsveld.
Door haar opleiding in het kleu-
teronderwijs werd haar creatieve
aanleg mee ontwikkeld. In het ei-
genlijke artistieke werk is zijn een
autodidacte, ondanks de cursus-
sen, die zij gevolgd heeft. Het is
aardig om nog even te vermelden
dat er een achttal van haar ont-
werpen in aquarelwenskaart zo-
wel in Nederland als in België te
koop zijn.

Leo Runia heeft de weg van zijn va-
der gevolgd, tenminste op het ar-
tistieke vlak. Het op kunstzinnige
manier bezig zijn kan een goed te

genwicht vormen bij het uitoefe-
nen van stressgevoelige beroepen.
Het is een uitlaatklep voor veel
emoties en spanningen. Of Leo die
ook heeft is niet bekend, maar wat
wel bekend is: zijn mooie etsen.
Het maken van deze vorm van gra-
fiek is al heel oud. Als we rekenen
dat Rembrandt al zijn eigen etsen
maakte, dan kan deze techniek op
een lange geschiedenis bogen. Veel
kunstenaars, in vroegere tijden,
lieten van hun tekeningen etsen of
gravures maken. Vaak werd dit
door eenmansbedrijfjes gedaan.
Het zelf grafiek maken is toch leu-
ker dan het te laten doen.
Vanaf 1997 houdt Leo zich al met
deze materie bezig. Dit trok hem,
omdat het een combinatie van ere
ativiteit en ambachtelijk werken
is. Het maken is daarom een
mooie vrije tijdsbesteding. Tevens
is het een prima tegenwicht bij het
vele praat- en denkwerk als infor-
matie en organisatieadviseur. De
inspiratie vindt hij hoofdzakelijk
op of rond het water. Ook de land-
schappen zonder water hebben
ook wel wat voor hem. Er straalt
rust van het IJsselmeer uit of van
de Waddenzee.
Getijden van het water en getijden
van het jaar te verbeelden in een
tijdloze techniek. Een wens en een
waarheid.
Bij het ambachtelijke van het et-
sen kan er volop geëxperimen-
teerd worden. De uitkomst is niet
altijd voorspelbaar en geeft soms
verrassende resultaten. Doordat er
meerdere afdrukken van een ets
gemaakt kunnen worden is een af-
druk niet uniek, maar wel heel be
taalbaar. Door zijn eenvoud in
vormgeving is een ets vaak heel
boeiend om naar te kijken en daar
laat Leo ons van meegenieten.

Behalve geschilderde kunst is er
ook met de hand gevormde kunst
op de tentoonstelling te zien. Ik
doel hiermee op het maken van
keramiek Deze discipline wordt
vertegenwoordigd door Iep Kroos-
hof en Maud van Weeghel. Beiden
voelen zich, op hun eigen manier,
hartstochtelijk verbonden met de
kneedbare klei, die onder hun
handen tot mooie vormen wordt.
Soms luxe gebruiksvoorwerpen,
zoals kopjes en schoteltjes en va-
zen of eenvoudige kommen en
schalen.

(zie voor vervolg de pagina hierna)



Vervolg Kunsttentoonstelling
Zaterdag l september:

De cursussen aan de Volksuniver-
siteit in Zutphen liggen al weer ve-
le jaren achter ons. Zelf hebben zij
met de verschillende manieren
van stoken in een keramiekoven
ruime ervaring. Er wordt ook op
houtvuren gestookt, zoals het ra-
kustoken in de buitenlucht. Daar-
voor is een oven nodig, waarin de

« werkstukken roodgloeiend wor-
den. Als ze daar uit komen moeten
ze in een bak met hooi wat afkoe
len. Na zo'n 10 minuten onder-
gaan ze een dompelbad in koud
water. Deze 'primitieve' manier
van stoken heeft iets sensatio-
neels. Het is altijd weer spannend
om te zien hoe een werkstuk daar
uit komt en welke kleur het heeft
als het van alle roet en ongerech-
tigheden ontdaan is.

Maud van Weeghei is ook als cur-
, sist bij de Volksuniversiteit begon-

nen en heeft geleidelijk haar eigen
weg gezocht. Ze werd daarbij bege
leid door diverse leermeesters. De
natuur in al haar glorie neemt zij
als inspiratiebron. Het oude boe-
ren aardewerk heeft haar warme
belangstelling. Daarom maakt zij
serviesgoed. Voor beiden geldt dat
het een uitdaging blijft om van
klei vormen te maken en daarmee
de fantasie de vrije loop te laten.
Het bewerken van hout is even-
eens zo'n eeuwenoude bezigheid,
die al door heel wat creativiteit
van mensen vorm heeft gekregen.

Om van een blok hout of zomaar
een gevonden stuk hout dat aan
het vuur ontrukt is een voorwerp
of een sculptuur te maken is ook
een uitdaging. Het houtbewerken
is een creatief beroep dat terdege
geleerd moet worden. Juist de
kneepjes te kennen en vooral toe
te passen maakt het bewerken van
hout extra aantrekkelijk.
Dit ondervindt A.D. Visser, één van
de twee niet uit Warnsveld ko-
mende kunstenaars. Evenals bij
het etsen is ook hier een groot deel
van deze kunstuitoefening am-
bachtelijk. Veel mensen zoeken
contact met hout, dat met zijn
kleur, nervatuur en gevlamdheid
een bepaald karakter heeft. Het
geeft, bijvoorbeeld, aan meubels
en kasten een prettige uitstraling.
Door de afwerking van dat hout
met een was of een polijstlaag
wordt dat karakter versterkt en de
duurzaamheid vergroot.
Een bijkomend, maar toch heel

* aardig verschijnsel is het inter-
menselijke contact door de specia-
le belangstelling voor dit natuur-
product. Mooie vormen uit zo'n
materiaal wekt op tot het samen
beleven van die schoonheid.

Het schilderen komt in een andere
hoedanigheid nog een keer aan de
orde en wel door de expressieve
schilderijen van Lydie Pries-Bron-
sema. Zij is ook een leerlinge van
Hans Zweverink en begon driejaar
geleden bij hem een cursus olie-

•"" verfschilderen. Na drie j aren leren
en oefenen heeft zij haar weg ge-
vonden. Het alla prima schilderen
heeft voor haar de ultieme uitda-
ging. Het je vrij in vormen en voor-
al in kleuren kunnen uitleven Het
moeilijke woord alla prima bete-
kent zoveel als met verf in de nog

natte verf werken op linnen of pa-
neel. Snel en raak werken is hier-
voor noodzakelijk, anders smeren
de kleuren in ongewilde mengin-
gen door elkaar. Dat is nog moei-
lijker als je impasto werkt. Dat wil
zeggen dat je dan met pasteuze
verf werkt. Dus een beetje zoals
Karel Appel. Dat is, natuurlijk, ook
erg spannend als je het goed kunt.
Bij Lydie gaat het vooral om het
maken van opgestelde stillevens of
zomaar natuurlijke objecten, zo-
als gevonden stukken hout of ste-
nen. Zomin het hout als de stenen
zijn niet zomaar geschilderd. Ze
zijn zorgvuldig geselecteerd op
vorm- en kleurkarakteristiek. De
bagage van vele vakanties aan de
Bretonse kunst was daardoor vele
malen zwaarder op de terugtocht.
Sinds kort heeft Lydie haar onder-
werpen van inspiratie tot het por-
tret en het landschap uitgebreid.

Jan Westerbeke is een bekende on-
der de exposanten. In de loop van
de tijd ontwikkelde hij zich tot fo-
tograaf. Dat deed hij door zelfstu-
die en het volgen van workshops.
Met zijn foto's wil Jan laten zien
hoe mooi de aarde eigenlijk is. Bij
alle vervuiling zouden we haast
vergeten dat er nog echt mooie
plekken zijn waar we zuinig op
moeten zijn. Hij maakt veel reizen
door het binnen- en buitenland.
Vaak trotseert hij moeilijke om-
standigheden om juist die bijzon-
dere foto te maken, die hij zo
graag wil. Door het beperken van
de kleur voegt hij een speciale di-
mensie aan zijn foto's toe. Het
geeft de kijker een nieuwe zicht op
de al oeroude wereld.
Een foto is niet alleen een vastge-
legd beeld. Dat beeld of die voor-
stelling wil ons als kijker ook wat
vertellen. Het is het verhaal van de
fotograaf of van het vastgelegde,
want hij heeft het gezien en be-
leefd. Het vastgelegde vertelt dan
pas zijn verhaal als het om een ge
beurtenis gaat.

Wouter Derksen.

Openingstijden
Kunstexpositie
in't Nut
dinsdag 28 augustus 2001
10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 17.00 uur
19.00 uur tot 22.00 uur

woensdag 29 augustus 2001
10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 17.00 uur
19.QO uur tot 22.00 uur

donderdag 30 augustus 2001
10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 17.00 uur
19.00 uur tot 22.00 uur

vrijdag 31 augustus 2001
10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 17.00 uur

.

Start van de
prestatieloop

voor de jeugdigen.

Op zaterdag l september wordt
voor de 32e keer de Hanzeloop
georganiseerd. Deze wedstrijd-
en prestatieloop over de afstan-
den 21,1 - 10 - 2,5 kilometer
wordt gelopen door de buiten-
gebieden van Warnsveld en
Zutphen.

Ook dit jaar verwacht de organise
rende atletiekvereniging Hanze-
sport weer vele regionale deelne-
mers. De laatste jaren schommelt
het deelnemersaantal tussen de
400 en 500.
Het parkoersrecord op 2,1 kilome-
ter staat al jaren scherp met een
tijd van 1.04.34 bij de heren en
1.17.45 bij de dames. Toch staat er
een behoorlijke premie op het ver-
beteren van deze tijden.
In de verschillende wedstrijdklas-
sen zijn de Hanzesportwedstrijdat-

leten onder andere Marian Aaide
rink, Willem Romijn, Co Elerie en
Rob Keitz zeker kanshebbers.
Bij de 10 kilometer zal dit jaar een
verbeten strijd geleverd gaan wor-
den om de parkoersrecords te ver-
beteren. Deze tijden zijn 33.05 bij
de heren en 38.41 bij de dames.
Ook op het verbeteren van deze tij-
den is een flinke prijs te verdie-
nen. Plaatselijk favoriet Hassan
Mao van Hanzesport is er op ge-
brand om zijn eigen record te ver-
beteren.
Voor de KNAU-wedstrijdklassen
zijn zowel bij de heren als dames
geldprijzen te verdienen. Voor de
recreatieve deelnemers is de Han-
zeloop zeer geschikt. Speciaal voor
dit jaar is de deelname van de lo-
pers van autobedrijf Herwers die
in november de marathon van
New York gaan lopen. Zij zijn door

AV Hanzesport uitgenodigd om als
groep deel te nemen aan de halve
marathon. Voor alle deelnemers is
er na afloop sportdrank en een
leuke originele herinnering.
De start van de Hanzeloop is op de
Scherperdreef in Warnsveld. De
2,1 kilometer wordt om 14.30 uur
gestart, De 10 kilometer 10 minu-
ten laten en de jeugdloop over 2,5
kilometer weer eens 5 minuten la-
ter. Bij de finish op het winkelcen-
trum Dreiumme zal speaker Henk
Borgmeijer voor iedere deelnemer
zijn woordje klaar hebben.

Inschrijven voor de Hanzeloop
kan op de dag zelf in sporthal
de Kei. Voor inlichtingen kunt
u terecht bij de leden van de
wedstrijdcommissie van Han-
zesport telefoon (0575) 51 49 01
of (0575) 52 69 90.

Installatie computernetwerken

We e ver s N e t

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

25 augustus tot en met l september:

Organisatie waterspektakel steeds
meer in handen van jongeren
Wat in het onderwijs tweede fa-
se genoemd wordt zal tijdens
het Waterspektakel steeds meer
in praktijk worden gebracht:
jongeren plannen en organise-
ren zelf hun eigen activiteiten.

Nu de feestweek en de laatste week
van de zomervakantie samenval-
len, hebben deze jongeren ook
nog eens de handen vrij en wordt
er dus ook een groot aantal deel-
nemers verwacht. Bij het ter perse
gaan van deze krant zijn zij al
druk bezig met de voorbereidin-
gen en daar komt nog heel wat bij
kijken: vergaderen, verzekeringen,
sponsors, enz, enz. Het program-
ma is samengesteld en bevat voor
elk wat wils, voor jong en oud,
voor beginner tot crack.
De kanopoloërs openen het bal
met een twee dagen durend toer-
nooi voor jeugd, beginners en 2e
klasse teams.
De maandag erop zal er een totaal

nieuw onderdeel volgen: de vrije
kür op muziek.
Nooit eerder vertoond en daarom
in de vorm van een demonstratie
wedstrijd waarbij het publiek door
middel van een applausmeter als
jury zal fungeren.
Op dinsdag zal het startschot ge-
geven worden voor de challenge.
Deze bestaat uit zes op zichzelf
staande wedstrijden waarbij na af-
loop een totaal klassement opge-
maakt zal worden.
De dinsdag is voor de spectaculai-
re slalom met vliegende start: een
jaarlijks terugkerend onderdeel
wat altijd veel publiek trekt waar-
bij de deelnemers op een hoogte
van twee, vier of zes meter starten
om na een vrije val de uitgezette
poortjes zo snel mogelijk ronden.
Op woensdag is er een survival run
waarbij natuurlijk ook een stukje
gevaren moet worden, donderdag
staat de kanomarathon gepland
en op vrijdag het valkwater en de

polobootjes race. Zaterdag wordt
er afgesloten met het skeeleren en
de Hanzeloop.

Meedoen aan één of meerdere on-
derdelen is dankzij de inzet van ve-
le jongeren en de steun van spon-
sors voor de jeugd tot 18 jaar gra-
tis. Elk onderdeel kent zijn eigen
klassement verdeeld in verschil-
lende categorieën waarbij reke-
ning gehouden wordt met leeftijd
en ervaring. Uiteindelijk zullen er
twee deelnemers met de hoofd-
prijs naar huis gaan. Eén bij de da-
mes en één bij de heren. Voor ie-
dere deelnemer zal er een herin-
nering klaar liggen.
Tevens is er een prijs voor de meest
sportieve deelnemer: de fair play
cup.

Voor informatie en inschrijving
kan een ieder terecht bij Fun Sport
Total / The Clan telefoonnummer:
(0575) 52 10 44.
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Accountants
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Bel voor meer informatie
(0575) 51 85 15

PIET HEINSTRAAT 3 • ZUTPHEN

' t b o u w t b i t e r

Onderhoud

Verbouw

Nieuwbouw

Renovatie

Rehabilitatie

Restauratie

Machinale

houtbewerking

urn

MVOB Rï

PETERS BVSeen aannemersbedrijf
met een drietal divisies: particuliere
houw, utiliteitsbouw en rehabilita-
tie/restauratie. In al deze divisies
zijn we thuis in onderhoud, ver-
bouw én nieuwbou^rèn werken we
met iïle mogelijke materialen,
waaronder ist>iatiewerken. Een vak-
bekwaam team medewerkers met
ervaring iri verschillende bouwme-
thoden is dan ook vanzelfsprekend.
Onze bedrijfsfilosofie is het realise-
ren van hoge kwaliteit! Kortom:
't bouwt beter met Peters!

AANNEMERSBEDRIJF

Peters
Jutlandsestraat 2, Zutphen
Bedrijventerrein 'De Mars'
Telefoon (0575) 51 44 04
Fax (0575) 51 63 15

«**•?**

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: (0575) 55 15 67

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03
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BOYAG

Al meer dan 65 jaar dienstverlening

HENDRIKSEN
SCHOONMAAKBEDRIJF B.V.

Oude Wand 100 - Zutphen - Telefoon (0575) 54 40 00

RIHO-TECHNIEK
vloerverwarming

vloerverwarming

wandverwarming

opritverwarming

vrijblijvende offerte
postbus 1129

7230 AC Warnsveld

tel. (0575) 55 59 99

berekenen

tekenen

monteren

advies

tel. (0573) 25 90 18

fax (0573) 25 56 82

Mossel-
liefhebbers

dat wordt weer smullen
Wij hebben weer volop mosselen.

" : : .,;#?''''

Een seizoensiftecïaliteit

raaar uitkijkt;
Dus reserveer tijdig

voor gezellig niösselen eten
in een sfeervolle Ambiance.

• gekookt
• 3 Itl «l (gétóbkt, gebakken, gefrituurd)

Restaurant

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PDWarnsveld

Telefoon (0575) 43 13 36, Fax (0575) 43 22 44
E-mailag.maalderink@worldonline.nl

Warnsveld?

ADVIES VOOR
PUNTGAAF

DRUKWERK
WORDT U

GEGEVEN DOOR

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Wevo druk Nieuwstad 29
7201 NK Zutphen

Postbus 19
7200 AA Zutphen

Telefoon (0575) 51 23 06
Fax (0575) 54 54 92

VOOR WARNSVELD

Boek
G R A F I EFOTO

WINKELCENTRUM DREIUMME WARNSVELD
TELEFOON/FAX (O575) 52 72 51
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PRODUCTEN ZiJN ONDERLING UITWISSELBAAR

finkelcentrum Dreiumme • Warnsveld
Runneboom 14, 7232 CX
Telefoon (0575) 57 04 95

www.raps.nl

Het Charivari Tri
op De Vijf sprong
De Culturele Commissie
van Urtica De Vijf sprong,
therapeutische leef-werk-
gemeenschap en biolo-
gisch-dynamisch bedrijf
te Vorden, open het nieu-
we seizoen met het optre-
den van het Charivari
Trio, dat Zuid-Amerikaan-

se en Oost-Europese mu-
ziek ten gehore zal bren-
gen.

De muzikale aanpak van
het trio - Anneke Franken-
berg, Bart Lelivelt, Gerard
Schoren - borduurt voort
op de lange traditie van het

vermengen van muziekstij-
len.

Een klassieke opleiding en
een passie voor traditionele
muziek vormen de basis
voor een ontembare varia-
tiedrift. De bijzondere be-
zetting van het trio leent
zich uitstekend voor volks-
muziek uit met name Zuid-
Amerika en Oost-Europa,
maar uitstapjes naar het
theater en de klassieke mu-
ziek worden allerminst ge-
schuwd.

En dus bezingt het Chariva-
ri Trio de Donau in het
Spaans, laat een verrassend
licht schijnen op Béla Bar-
tók, legt de Afrikaanse wor-
tels van de tango bloot,
geeft opdrachten aan inspi-
rerende componisten en is
koppig genoeg om eigen
muziek te schrijven.

Bij het Charivari Trio maakt
muziek iets mee . . .

De avond zal plaatsvinden
op donderdag 6 september
a.s. aan het begin van de
avond. Adres: Reeoordweg
2a, 7251JJ Vorden, (0575) 55
3459.
Kaarten zijn uitsluitend te
lefonisch te reserveren, be-
taling op de avond zelf.

^
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fietsen, sketóf n; schaatsen,
fangs wegen met karakter en daar ga jij

grenzeloos genieten.

ATB's • racefietsen, gewone en hybride fietsen
fietskleding • race-ATB schoenen • schaatsen

• skeelers • steps • vakantiefietstassen
informatie/advfe^jfietsmeting

vouwfietsen • regenkledl^g * hometrainers
helmen • sportvoedingf * zonnebrillen
ligfietsen • kid-car • fietscomputers

plaksetjes • fietskaarten, enz.

Winkelcentrum 'Dreiumme'
Runnebooml4, 7232 CX Warnsveld

Tel. (0575) 57$! 95
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