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Overname advertenties berichten verboden

Geslaagde zwemvierdaagse

MedleitOl
Aankomend weekeinde organiseert oranjecommissie Medlertol haar jaarlijkse Oranjefeest.
Dit feest zal vrijdagmorgen beginnen met de kinderspelen
voor de leerlingen van de
Kraanvogel. Vrijdagavond vindt
de traditionele toneelavond
plaats. Ook dit jaar zal toneelvereniging AEV uit Exel deze
avond verzorgen met het stuk:
"Er slaapt een man in de kastr
Zaterdagmiddag zal een vertegenwoordiger van het gemeentebe
stuur de volksspelen officieel ope
nen, waarbij Reinier Groot Nue
lend zijn titel als "Koning" zal verdedigen bij het vogelschieten.

Een geslaagde zwemvierdaagse
met bovendien 460 gulden voor
het Ronald McDonald Kinderfonds en zie tevreden gezichten
in het Vordense zwembad 'In de
Dennen'. Het sponsorzwemmen is overigens de afgelopen
drie jaar een vast onderdeel geworden van deze door het badpersoneel georganiseerde zwemvierdaagse. In deze drie jaren
kon in totaal 1600 gulden aan
het kinderfonds worden overgemaakt. Een mooi resultaat!
De zwemvierdaagse trok in totaal
136 deelnemers. ( vier minder dan
vorig jaar). Aanvankelijk koele
weersomstandigheden (snel het

water erin en eruit) tijdens de eerste avonden en een ideale afsluiting op de slotdag. Voor mevrouw
Bosch een extra leuk slot. Zij nam
voor het 25e achtereenvolgende
jaar deel en ontving als beloning
voor deze prestatie een taart, beschikbaar gesteld dooiArt badpersoneel.
Om wat meer gezelligheid en animo te kweken werden er rondom
de zwemvierdaagse nevenactiviteiten georganiseerd. Zooras er een
kledingestafette-wedl^d welke
gewonnen werd door Tomas Raap.
Geen tweede prijs, wel Joris Fransen en Mathijs Raap op een ge
deelde derde plek.

Zijspanrunnetje VAMC
voor Magnoliachool
Wat een paar jaar geleden begon met een eenmalig gebeuren, is zo langzamerhand uitgegroeid tot een traditie.
Toen werd de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" benaderd
door Frans Dronkers, directeur
van de Magnoliaschool uit Aalten,
met de vraag: " Zouden jullie voor
mijn leerlingen die in lichte mate
lichamelijk en/of verstandelijk ge
handicapt zijn, een zijspanrunne
tje willen organiseren"? Bij De
Graafschaprijders niet aan dove
mansoren gezegd. Toen na afloop
de zijspanrijders van de kinderen
van de Magnoliaschool een zonnige medaille en een dikke kus kre
gen toegestuurd, was als het ware
de vriendschap "voor het leven"
gesloten!!
Dus stond vorige week de vierde
zijspanrun op het programma. De
kinderen werden opgehaald bij
een scoutinghuis in Doetinchem
waar ze een weekje op zomerkamp zijn. Vijftien zijspanrijders
die met "het hele spul" op stap
gaan. Alles bij elkaar een gezelschap van zo'n 40 mannen, vrouwen en kinderen.
De colonne werd begeleid door
drie solorijders van "De Graafschaprijders". Een mooie route
van Doetinchem naar Lochem
bracht de deelnmers bij de kantine van Kreunen voor een korte
pauze. Daarna via andere kleine
weggetjes weer richting Doetin-

chem. Alles bij elkaar circa 80 kilometer. De plannen voor het magische jaar 2000 liggen ook al weer
klaar. Het eerste lustrum van de
Magnoliarun met een extra feeste
lijk tintje. De kinderen van de
school in Aalten en de leden van
de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" kijken er nu al
naar uit!

Fïetsvierdaagse

De voormalige afdeling Vorden
van Jong Gelre organiseert al vijftien jaar met succes een fietsvierdaagse. Deze traditie wil de nieuwe afdeling Vorden/ Warnsveld,
zoals bekend onlangs gefuseerd,
voortzetten. Dus dit jaar de zestiende uitgave en wel op 5, 6, 7 en
8 juli. Het vertrek is elke avond

Verder zijn er nog tal van spelen,
zoals ringsteken per dogcar, fles-

vanaf het Dorpscentrum. De organisatie heeft in de naaste omge
ving van Vorden een viertal prachtige gevarieerde routes uitgezet.
Om alles in goede banen te leiden
is er hulp nodig. Daarvoor en te
vens voor informatie kan men bellen 0575- 441372.

Achtkastelenrit
De VAMC De Graafschaprijders organiseert zondag 4 juli een orientatierit ("Achtkastelenrit"). Een rit
over een afstand van 50 kilometer.
Wim Wisselink en Peter van
Huffelen hebben een parcours uitgestippeld dat de deelnemers
dicht langs een aantal kastelen
voert. De start is vanaf het panne
koekenrestaurant Kranenburg. Er
zijn drie klassen A, B en een CKlasse.

Kastelenrit
Zondag organiseerde de VAMC De
Graafschaprijders een Kastelenrit
(toertocht) over een afstand van
180 kilometer. De rit voerde de
deelnemers door de Achterhoek.
Er waren ook prijzen te verdienen.
Die van de verst komende deelneemster ging naar Katrin van de
Berghe uit Herne (België). Afstand
310 kilometer. Met dezelfde afstand en afkomstig uit Sint Pie
tersleer (België) was de verst komende deelnemer Stefan Wauters.
De prijs voor de ploeg met het
grootst aantal deelnemers ging
naar de MC Kraats uit Ede. In totaal deden er 98 rijders mee.

Kopy Zomerkrant
Informatie over de Vordense Zomerfeesten en alle evenementen die
deze zomer in Vorden op stapel staan! Het staat allemaal in de
Zomerkrant die dinsdag 13 juni verschijnt als bijlage van alle vier edities van Weekblad Contact.
Kopy en advertenties voor deze Zomerkrant dienen uiterlijk op

vrijdag 2 juli
ingeleverd te worden bij Drukkerij Weevers, Postbus 22, 72050 AA
Vorden. E-mailen mag ook: contact@weevers.nl.

gooien, boomstam werpen en spijkerbroek hangen. Ook voor de kinderen is er volop vermaak, zoals de
kinderspelen, een mini-zweefmolen, een springkussen, schminken
en natuurlijk een grote zak snoep!
's Avonds volgt de prijsuitreiking
en de huldiging van de nieuwe
schutterskoning(in), waarna het
Oranjefeest Medlertol wordt afge
sloten met een groot feest. Alle activiteiten vinden plaats in en om
de feesthal, op het terrein van
CWV Medo, nabij 't Wapen van 't
Medler.
ORIËNTATIEWANDELING
Onder prachtige weersomstandigheden hebben afgelopen zaterdagavond 53 personen deelgenomen
aan de jaarlijkse oriëntatiewande

ling van Oranjecommissie Medler
tol. De route, die dit jaar was uitgezet door Theo Betting en Rene
Kamperman, liep via het Medler
richting de Kranenburg en via het
Onstein weer richting 't Wapen
van 't Medler.
In de route waren verschillende
controleposten opgenomen waar
men o.a. moest boomstam werpen, hoefijzer gooien en pijltjes
gooien. Verder moesten verschillende vragen worden beantwoord.
Nadat alle 15 groepen de route
met succes hadden afgelegd, volgde de prijsuitreiking;
1. Groep Erik Knoef; 2. Groep Ab
Knoef; 3. Groep Neerlaar / Meije
rink / Boersbroek; 4. Groep Brummelman / Fokkink; Poedelprijs
Groep Carli Nijenhuis.

Bezichtiging tuinen
Wiersse / particulieren
De Vordense VW heeft elke
donderdagavond een bezichtiging van tuinen bij particuliereq_op het programma staan.

route klaar liggen, waarin tevens
de dwaaltuin "Het Heelal" is opgenomen.

DaïT>egint met een bezoek aan de
Saskische boerderij 't Wilmerink
aan de Wilmerinkweg 4 en vervolgens de boerderij 't Werksche Veld
aan de Werkseveldweg 1. En dan
als noviteit een bezoek aan de heer
G.Terpstra aan de Galgengoorweg
1. Hij zal laten zien hoe je stoelen
moet matten en hoe je op fraaie
wijze stokken kunt snijden. De
VW heeft ook een fiets- en auto-

Voor woensdagmiddag 30 juni
staat de achtkastelenfietstocht op
het programma. Het vertrek is
vanaf het marktplein. Donderdag
l juli is er de excursie "Volop
Zomer", die begint vanaf de watermolen bij kasteel Hackfort.
Dezelfde dag is er een rondleiding
door de tuinen van de Wiersse. 's
Avonds staat er vanaf FreeWheel
aan de Zutphenseweg een skeelertocht op het programma.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur de heer Letterman.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur de heer R. Reinders, Neede; 19.00 uur ds. J.
Enderle, Elburg.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 3 juli 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 4 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26juni 17.00 uur woord/communiedienst.
Zondag 27 juni 10.00 uur eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
4-5 juli pastoor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. (0575) 461314.
Huisarts
3-4 juli dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

Contactjes
Tandarts 3-4 juli]?. Scheepmaker, Ruurlo,. tel.: (0573) 452513.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag: voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18,30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 15,00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uxir
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wïchmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30- 20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.
VVy-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In
de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen 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) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augustus geopend maandag t^m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
tafeitjeKJek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09,00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 1 1 2

Vlees van Hollandse bodem
makelijk voor uw vakantie
H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

• Jan en Willemien Heijink
zijn verhuisd van Lochemseweg 23, Warnsveld naar
Prins Clauslaan 10, 7251 AS
Vorden. Telefoon blijft hetzelfde (0575) 43 12 78

• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel ^fc O.B.S. Vorden voor
een ^elle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 0651106955.
• Nieuwe mogelijkheden
om uj^gewicht te beheersen ^fet daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.
A. Eijsink, (0575) 57 21 27

• Elke woensdagavond in juli
en augustus: 'verhalen en
muziek' in Theater Onder de
Molen in Vorden: aanvang
20.00 uur. Reserveren via
(0575) 55 69 87
• Denkt u aan de fietsvierdaagse op 5 t/m 8 juli van
Jong Gelre Vorden/Warnsveld? Inlichtingen tel. 44 13 72
• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? Wilt u dit beheersen? Bel dan (0575) 467381
• Gevr. per oktober: flinke
huish. hulp 4 uur, leeft. 30-45
jr, nieuwe bungalow, Leesten.
Brieven voor 15-7 onder nr.
22-1, postbus 22, 5200 AA
Vorden
• EHBO Vorden. Bij voldoende deelname start in oktober
de cursus voor het eenheidsdiploma EHBO. Inlichtingen
en/of opgave bij secr. H. Jansen-Aubel, tel. (0575) 55 26 53
• Oranjefeest Medlertol vrijdag 2 en zaterdag 3 juli. Vrijdagavond toneel: "Er slaapt
een man in de kast!" Zaterdagmiddag kinderspelen, volksspelen. Zaterdagavond: groot
feest. Plaats: terrein CWV
Medo
• Vordense klootschietmarathon zondag 4 juli. Start
vanaf 10.00 uur bij Scheffer in
Delden, Nieuwenhuisweg 1.
Opgave t/m 3 juli tel. (0575) 55
1328

per stuk

Runder Schnitzels
f 1)75 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

10 WORST/VLEESWARENSOORTEN

100 gram zure zult

vandaag voor

250 gram gekookte worst

f 0,98

1j~ per 100 gram!!!

f2,45

ZATERDAG BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

MAANDAG EN DINSDAG

f 10,-

VERSE WORST

2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

fijn of grof, 500 gram F 4j98

WEEKENDAANBIEDING

1 kilo f 7,95

Fricandeau

4 Studentensteaks +

1 kilo f 5,95

4 zigeuner gehakt-

COMBI-VOORDEEL

schnitzels

Hongaarse Schnitzels
5 halen 4 betalen

samen f 7,95

Het "verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

voor uw

Vlaai van de week

Wandelvakantie
gaat u naar:

Heerlijk verse
•

• Te koop: nieuwe aardappelen. Fam. Scheffer, Nieuwenhu isweg 1, Vorden (Delden),
woensdags gesloten

f 1,50

VRIJDAG PIEKENDAG

f

• Oranjefeest Medlertol vrijdag 2 en zaterdag 3 juli. Vrijdagavond toneel: "Er slaapt
een man in de kast!" Zaterdagmiddag kinderspelen, volksspelen. Zaterdagavond: groot
feest. Plaats: terrein CWV
Medo

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

WOENSDAG GEHAKTDAG

• Verhuisd per 1-7-'99 mevr.
B.W.M. Lichtenberg-Garritsen van De Stroet 6 te Vorden
naar Het Jebbink 46,7251 BN
Vorden, tel. (0575) 551957

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61
40. Overige zaken: 0314-626126.

Blik, daar zit wat in!

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

•

Maracuja
M

n

VI32I6H ' zomerse verrassing
keuze uit 30 soorten 9oed voor 12 royale punten f
voor maar l

Rabobank
f CQ5
l *ƒ•

o oooooo
'n kleinere variant

Zwitserse-appel vlaai
voor maar

f 8?°

o oooooo
Gallee-pencee's
gewoon geweldig lekker
ter kennismaking

van 1.85 voor

Alles even
lekker! 'n nieuw

M 4 CC
p. st.

broodje

' Energus <
vol vitamines, vezels, mirelen en zaden.
Licht verteerbaar en heeft alles wat opbouwt.
Zie ook onze dagaanbiedingen

reizen
Kantoren te.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, fcuidhuisMnuit 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
kunstmest
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

p.s. ledere zaterdag kans op GRATIS vlaai
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Is uw afstandsbediening

stuk?
Wij leveren ze u weer
vanaf f 4St—
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

HENDRIKS
radio/tv/camerareparaties

Telefoon (0575) 52 38 43

*

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 40jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

.

a

!:

Fijn voor u
gemaakt

l

Gert/e Loman
&
Brigitte Zonneveld

Arie Pasman
Mineke PasmanGroot Wesseldijk

zullen elkaar op vrijdag 2 juli 1999 om
12.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden het ja-woord geven.

7251 CC Vorden
De Bongerd 11
De belangstelling en deelneming welke u ons heeft
betoond na het overlijden van
onze lieve

JAN JOHANNES
VAN HAMOND

Jullie zijn van harte uitgenodigd op
onze receptie, die wordt gehouden
van 14.30 tot 16.00 uur in bodega 't
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.
Callenfelsplein 18
7231 KC Wamsveld
Als u ons iets wilt schenken,
wilt u dan even aan een [><

hebben ons diep getroffen.

denken.

...

.

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

.

.

Uit aller naam,
Henny van HamondKappert

met rundvlees, 500 gr.

Om niemand te vergeten en
niemand te verplichten.
In plaats van kaarten

Vorden, juni 1999

samen met onze kinderen, kleinkinderen en moeder ons 40-jarig huwelijk
te vieren.

EEFOE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor
«• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts)party's
«• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
«• bruidshuis op het landgoed

Lage Lochemseweg 4a
7231 PL Warnsveld

g

ebraden
^^
aasgehakt, 100 gr.
shoarmapakket, $&*
500gr. Wees, 5 broodjes Q95 Franse zomer-

Keurslager

O

rolletjes, 700 gr.

Vlogman

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21
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* 2-7-1925

Lijden met een lach en een traan,
woorden soms moeilijk te verstaan.
Je hebt het als een moedige mens gedaan,
wie weet watje hebt doorstaan?
Al je liefde heb je ons gegeven,
met die herinnering zullen wij verder leven.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

t 4-8-1998

NORDEkv.

Sometimes it seems like yesterday,
Sometimes l just can't explain,
Why l still do feel the pain,
When l realize l'll never see your smile again.

Onze lieve mama en oma

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Mijn allerliefste opa

MARIA HENDRIKA GERRITSEN
WEDUWE VAN GERARD RENSEN

is overleden op 86-jarige leeftijd.
Mieke en Frans
Remco en Saskia
Bas en Kim

je kleindochter
Brenda Goudriaan-Broer

Te koop verse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (057,)) 46 'M il

Donderdag 24 juni is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Tijdens de receptie en het feest werden ons vele cadeaus aangeboden.
Voor we het cadeau van de collega's van de Rabobank overhandigd
krijgen, moeten we eerst nog een
opdracht uitvoeren.

Aalten: Marianne en Wïllem
Martijn
Tineke
Annemarie

Vorden, 28 juni 1999
Correspondentie-adres:
CAH.M. Rensen,
Azaleastraat 20, 7221 AZ Steenderen

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Palingkwekerij/rokerij

Argo

Jacobien en Nico
Joost en Astrid
Daphne en Martin
Nicky
Tamara

De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
1 juli om 11.00 uur in genoemde kerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K.
begraafplaats te Kranenburg, Vorden.

Monuta ¥

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

Ik hou van je,

Steenderen: Carel en Gerda
Mathieu en Manon

De avondwake wordt gehouden woensdag 30 juni om
19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te
Vorden.
Aansluitend is er van 19.45 tot 20.15 uur gelegenheid
tot afscheid nemen en condoleren in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Ik mis je nog iedere dag.
12 mei ontbrak jouw tevreden lach.
Het is een hele fijne dag geweest.
Je kunt op ons allemaal heel trots zijn.
En ik voel het keer op keer: je houdt me in de gaten,
en dat vind ik fijn.

(MARIETJE)

Eerbeek:

\J

en 150 gr. saus, voor
U bent van harte welkom op onze
receptie van 19.30 tot 21.30 uur in
hotel-café-restaurant Stegeman te
Laren (Gld.).

Huis De Voorst

Warnsveld:

varkensoesters,
bij 4 stuks bakje saus gratis

gpP

gr. per soort) samen voor

Jan en Mariekje
Klein Kranenbarg
-HUIS DE VOORST-

Coburger, boterham-j<L
worst, gebraden

varkensrollade, (wo"" C 95 per stuk

Op 10 juli a.s. hopen wij

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

Huzarensalade

•• • <•

Contactjes?

Het cement tussen
vraag en aanbod!

Op woensdagmiddag 30 juni a.s. zullen wij, in trouwkleding, tussen 15.00 en 17.00 uur alle bezoekers
van de Rabobank aan de Zutphenseweg 26 voorzien
van een drankje.
Als u in de gelegenheid bent, kom dan even aan.
U bent van harte welkom.

««
•.

:j:
l

.

.

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Wegens vakantie

ii

i

Mark Droppers
Sandra Droppers-Brunnekreeft

Enveloppen

•
»
•
>-'

gesloten
van maandag 5 t/m
woensdag 21 juli

Banketbakkerij'

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

J. Wiekart
Tel. 55 17 50

G EMEENTE B ULLETIN
J" DEACH-PARTYOP 7 AUGUSTUS 1999
De Stichting HAM-party heeft de burgemeester verzocht om vergunning
voor de Beach-Party op 7 augustus 1999. Op de behandeling van de aanvraag past de burgemeester de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Van 30 juni tot en met 28 juli 1999 liggen de aanvraag en de ontwerp-be
schikking tijdens openstellingsuren (maandag 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 bestuur van het gemeentehuis. Kopieën van deze
stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden en u kunnen in deze periode hun
zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekt de burgemeester bij de definitieve beslissing.
njEUVERGUNNING OP MAAT

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens aftpraak.
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 bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

Burgemeester en wethouders willen experiment voor soepeler milieuvergunning voor agrarische bedrijven, de zogenaamde 'Vergunning op
maat.'
De laatste jaren wordt veel gesproken over versoepeling van de milieuvergunning. Nu krijgen bedrijven vaak tot in detail aangegeven welke milieu-maatregelen zij moeten nemen. Dit past niet in de filosofie om de
verantwoordelijkheid voor het milieu bij de ondernemer zelf te leggen.
Een vergunning op maat heeft als voordeel dat er meer keuzevrijheid is
aan middelen voor de ondernemer, er een betere relatie tussen het bedrijf en de overheid kan ontstaan, een hoger milieurendement bereikt
kan worden en naleving van de milieu-eisen groter is.
In Nederland lopen al wel veel experimenten op dit terrein bij met name
industritle bedrijven. Er is echter nog geen of nauwelijks ervaring met
flexibele milieuvergunningen bij agrarische bedrijven.
Een varkenshouder in Vorden wil voor het dierenwelzijn en vanwege de
maatschappelijke acceptatie van scharrelvarkensvlees overschakelen op
een biologische varkenshouderij. Dit heeft vergaande gevolgen voor zijn
bedrijfsvoering. Burgemeester en wethouders achten dit bedrijf zeer ge
schikt voor de proef met de vergunning op maat in de agrarische sector
en zien het tevens als een goe^Busteek op het gebiedsgerichte beleid van
het waardevol cultuurlandschap (WCL) 'de Graafschap'. De ondernemer
is bereid aan het proefproject mee te werken.
Met het verlenen van een vergunning op maat hebben burgemeester en
wethouders nog geen ervaring. Het zelfstandig uitvoeren van dit project
leidt daarom (waarschijnlijlJ^iet tot het gewenste resultaat. Daarom
stellen zij de gemeenteraad VOOT een krediet van f 18.000,— beschikbaar
te stellen voor de externe begeleiding van dit project. Bij de stuurgroep
WCL de Graafschap heeft de gemeente een verzoek om subsidie inge
diend.
Als het project goed verloopt zal, dit leiden tot een verandering in de wijze van vergunningverlening en toezicht. De traditionele vergunning
wordt dan bij een ondernemer, die laat zien zijn verantwoordelijkheid
voor het milieu serieus te nemen, vervangen door een vergunning op
maat. Het project moet burgemeester en wethouders de kennis opleve
ren om in het vervolg zelf een dergelijke vergunning te kunnen opstellen.
Op deze wijze willen burgemeester en wethouders met de vergunningverlening aansluiten bij de dynamiek van het bedrijfsleven en daadwerkelijk invulling geven aan de vermindering van het aantal procedures.
ARKEERVERBOD MARKTTERREIN
OP 2 JULI VAN 1930 - 2130 UUR
Op 2 juli houdt Sursum Corda een zomeravondconcert op het marktplein. In verband daarmee geldt dan een parkeerverbod op dit plein.

woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

y

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN
plaats
Brinkerhof 6

aanvrager
A.H. Denkers

inhoud
bouwen bergruimte

APVERGUNNINGEN
plaats
Ruurloseweg
IJselweg 3,
Vierakker

aanvrager
erven E. von
Mengden
M. Bakker

inhoud
herplantplicht
vellen 60 m2 60 m2 meidoorn
meidoorn
(maat 40-60)
vellen l wilg en
l conifeer

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 of de afdeling bestuur.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 2 tot en met 15 juli 1999, ter inzage het ontwerp-be
sluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer G.W. Lebbink,
Vosheuvelweg 2, 7251 NC Vorden, verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 25 maart 1991 voor een agrarisch bedrijf, op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2373,
adres inrichting: Vosheuvelweg 2 te Vorden.
Strekkingjjwi het besluit:
Vergunnf^^ouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking van zijn
vergunning om de productieruimte voor bruto 747,8 kilogram NH3 over
te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer B.J. Massop,
Wolvenkamerweg 6, 7152 DC Eibergen. De rechten hebben betrekking
op 34 melkkoeien, 30 stuks jongvee en 108 vleesvarkens. Deze rechten
zijn verplaatsbaar.
icme van deze transactie houdt vergunninghouder 220 kiloNa afronomg
gram NH3 over voor het houden van 25 melkkoeien. De depositie neemt
af van 55,2 mol tot 12,5 mol. De afstand tot het voor verzuring gevoelige
gebied is 400 meter.
Voor het houden van 25 melkkoeien overlegt verzoeker een melding volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.
Bedenkingen:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzagelegging inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vOÜr
16 juli 1999. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat dan wel
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn
van 2 weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: gemeentehuis
Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575)
557444

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1989, nr. l
(Schuttestraat 13)" voor het verbouwen van een boerderij op het perceel
Schuttestraat 13, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, no. 3112.
Het bouwplan ligt met ingang van donderdag l juli tot en met woensdag
14 juli 1999 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die
periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

OUWVERGUNNINGEN
plaats
aanvrager
Ambachtsweg 10 H. Nab
Willem
J.H.W. Brink
Alexanderlaan 8
Weppel 4
B. Hekkelman
Oude Zutphense Vereniging
weg 7
Zwembad
"In de dennen'
Zelstweg 5 en 7 J. Eskes

inhoud
vrijstelling
vergroten woning
bouwen garage/
bergruimte
bouwen woning dakhelling
met garage
situering
bijgebouw
bouwen
plaatsen "ander'
waterglijbaan
bouwwerk
bouwen kapschuur

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 2 tot en met 15 juli 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B. Fokkink,
Wiersserbroekweg 16, 7251 LG Vorden, verleende milieuvergunning
voor een agrarisch bedrijf voor 134 melkkoeien en 54 stuks jongvee op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie E, nummer 130,
adres inrichting:
Wiersserbroekweg 16 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken om de overdracht van productieruimte voor (bruto) 290,6 kilogram NH3 naar het agrarisch bedrijf van
V.O.F. Maalderink, Akkerweg 3, 7021 KK Zelhem, mogelijk te maken.
Tevens zijn 13 dierplaatsen voor respectievelijk 3 melkkoeien en 10 stuks
jongvee (totaal 65,4 kilogram NH3) niet gerealiseerd/aanwezig, zodat de
vergunning voor dat gedeelte is vervallen. Na afronding van de transactie en de intrekking houdt vergunninghouder 865,6 kilogram NH3 over
voor het houden van 81 melkkoeien en 60 stuks jongvee, waarvoor aanvrager een melding volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer overlegt. De depositie neemt met 25% af van 45,3 naar 33,9 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzagelegging inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 16 juli
1999. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet
bekend. U moet dat dan wel gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44
FT MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 2 tot en met 29 juli 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer A. Demers, Barchemseweg 70, 7241 JG Lochem, voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting (sport- en gezondheidsstudio), op het perceel Burgemeester Galleestraat 67a te Vorden;
2. gemeente Vorden, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden, voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting (sporthal 't Jebbink), op
het perceel het Jebbink 13 te Vorden;
en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
S.Jansen's Metaalwaren b.v., Postbus 21, 7250 AA Vorden, voor het plaatsen van twee reclamezuilen, op het perceel Industrieweg l te Vorden.
De plaatsing genoemd in demelding onder punt 3 heeft geen danwei uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.
R- EN LOBBYPROGRAMMA NOORDOOSTELIJKE VERBINDING

BETUWEROUTE

Minister Netelenbos van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de besluitvorming over de
Noordoostelijke verbinding uitgesteld, de samenwerkende gemeenten, Angerlo, Doesburg, Hummelo en
Keppel, Steenderen en Vorden gaan actief door met het naar voren brengen van de bundelingsgedachte van de
autowegen en de treintracÈs. Zij hebben hiervoor een pr-programma opgesteld om de ideeln bij de beslissende
instanties, zoals de Ministers en de vaste kamercommissies, onder de aandacht te brengen.
ERKEERSMAATREGELEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan enkele verkeersmaatregelen te treffen om de verkeersveiligheid op
de Almenseweg en de Wildenborchseweg te verhogen. Op de Wildenborchseweg willen wij dit doen door de
weg te voorzien van fietsstroken en door het aanbrengen van plateaus (verhoogde kruisingen) bij de Oude
Zutphenseweg, Reeoordweg, Galgengoorweg en de Schoolhuisweg. Op de Almenseweg willen wij dit doen door

Biej ons •
in d'n Achterhoek
"Wat zit iej daor toch te moggelen?". 'k Wors kiekn wat veur cijfers ik op mien examen ehaald hadde. Peter Bulthuus van hiernaost, den vandage berich had ekregen dat e eslaagd was, wol die
wel 's zien". Riek Westerman kek wat vewonderd. Wat zol Peter
dat konnen schealn. Och, hee wol ze wel 's met zien cijfers van
zien havo-examen vergeliekn".
"Da's jao niks weerd, hee hef maor zes vakken en iej e indertied
wel twaalf. Gaot de potte buutn maor water geven. A'w straks in
huus komp is 't duuster en kump t'r ok niks meer van"
Dark schoaf de'kastenla dichte en sloffen nao buutn umme met
de gieter rond te gaon . Zo tegen een uur of achte kwammen ze
biej Bulthuus. Peter leet zich effen zien um 't presentjen in ontvangst te nemmen en was too gauw weer weg. Neet allene umdat
um die praotjes van de olde luw niks konnen schaeln maor hee
was op zien meniere nog druk. De garage mos operuumd wodn
veur de fuif die hee margenaovund veur de jongeluu geven wol.
Vandaor dat de Westermans d'r dizzen aovund ok maor hen gingen. Dat gaf margenaovund jao een hels kabaal.
"In mien tied ging dat anders", veteln Derk. "'k Wet nog goed dat
een van onze buurjongens, den biej mien in de klasse zat, examen
mos doen. Nao Arem mos iej in die dage. Hee was een van de besten van de klasse en zol zeker slagen. De uutslag kreeg iej an 't
ende van 'n dag metene te heurn. Wiej zoln zien slagen 's aovunds
metene viern. Van Arem tot Doesbarg kwam e met de bus wee
rumme, van daoruut fietsen e nao huus, 'n klein half uur. Met
zo'n man of veftiene fietsen wiej richting Doesbarg umme 't feesvarken in te haaln.
Zo halfweg zaog e wij um ankommen. Van 'n wieten wees e al met
de hand nao de grond. Too'w kotter biej kwammen zaog e wiej an
zien gezichte al wat t'r an de hand was: hee was mooi ezakt! Wiej
bunt nog wel met nao zien huus egaon en heb daor 't gebak opemaakt wat ze al in 't veurn besteld hadn, hee zol jao zeker slagen.
Maor 't was now neet bepaold 't vrolijkste vesietjen wa'w zoal me
temaakt hebt, biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

een aantal plateaus aan te brengen bij de kruisingen met de Van
Lennepweg, Wilmerinkweg, Heijendaalseweg, Gazoorweg en de Oude
Borculoseweg. Verder wordt op de kruising van de Galgengoorweg met
de Reeoordweg en de Enzerinckweg een plateau aangebracht. Na het treffen van de maatregelen wordt de bestaande 60 kilometer zone rondom
de Oude Zutphenseweg uitgebreid met de volgende wegen of gedeelten
daarvan:
- Mispelkampdijk (gedeelte buiten de bebouwde kom)
- Rondekampweg
- Veldwijkerweg
- Rietgerweg
- Gazoorweg
- Warkenseweg
- Wilmerinkweg
- Joostinkweg (vanaf de Wilmerinkweg tot aan de Gazoorweg)
- Almenseweg (gedeelte buiten de bebouwde kom)
- Oude Borculoseweg
- Heidepolweg
- Larenseweg
- Enzerinckweg
- Heijendaalseweg
- Galgengoorweg (vanaf 100 meter ten noordwesten van de Oude
Zutphenseweg)
- Reeoordweg
- Hamelandweg (vanaf de Ruurloseweg tot 100 meter voor de Oude
Zutphenseweg en vanaf 100 meter ten noordoosten van de Oude
Zutphenseweg tot het einde van de weg)
- Grote Veldweg
- Wientjesvoortseweg
- Vennemansweg
- Molendijk
- Sekdijk
- Vordensebinnenweg
- Beltenweg
- Schoolhuisweg
- Wildenborchseweg
- Kamphuizerweg
- Nij landweg
- Stuwdijk
- Giezenkampweg
- Kapelweg
- Mosselseweg (vanaf de Ruurloseweg in noordoostelijke richting tot 300
meter voorbij de Kapelweg)
Een tekening van de verkeersmaatregelen kunt u inzien op de afdeling
gemeentewerken in de boerderij. Tot 12 augustus aanstaande kunt u uw
zienswijze over deze verkeersmaatregelen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders (liefst schriftelijk).

Contactjes?

Het cement
tussen vr^s

-sdèsssss
9
friss*

en aanbod!

Deco Home Harmsen
is een toonaangevende
winkel op het gebied
van woningdecoratie.
Ons assortiment verf,
behang, gordijnstoffen,
vloerbedekking en
binnenzonwering is
breed en zeer compleet.
Wij zijn dagelijks bezig
met kleuren, dessins,
trends en combinaties.
Adviseren is ons vak.
Dat doen wij in de winkel, maar steeds vaker
ook bij de klanten thuis.
Uiteraard verzorgen wij
ook de complete
stoffering en kan ons
schildersbedrijf
alle schilder- en
behangwerkzaamheden
uitvoeren.

OS

Wij zoeken op korte termijn een

enthousiaste persoonlijkheid m/v
om ons verkoopteam te versterken. Part-time is in overleg mogelijk.
Wij denken daarbij aan iemand:
• die het leuk vindt om klanten optimaal van dienst te zijn
• met een sterk ontwikkeld gevoel voor kleuren, combinaties en afwerkingen
• met aantoonbare verkoopervaringen op het gebied van gordijnen,
vloerbedekking en zonwering of die daarvoor opgeleid wil worden
• met interesse in de produktgroepen verf en behang
• met ervaring in het maken van offertes, opmeten en eventueel monteren
van gordijnen
• die het prettig vindt om in een klein, enthousiast en informeel team
te werken.
Wij bieden:
• een uitdagende en verantwoordelijke job met veel mogelijkheden voor eigen
initiatief
• volop ontplooiingsmogelijkheden en de mogelijkheid om door te groeien
binnen de organisatie
• een prettig werkklimaat in een eigentijdse en moderne winkel/showroom
• een klein hecht team van leuke collega's
• een uitstekend salaris
• interessante secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de
zaak.
Kom je ons team versterken?
Stuur dan zo spoedig mogelijk een sollicitatiebrief voorzien
van c.v. en pasfoto naar onderstaand adres.

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 40 00

HOME

Band Who's Serious?
presenteert cd-single

.) \ oulcn
Nieuwstad 32,7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405
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Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op
afspraak.
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor oude'
be]ang kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

ren van

VRIJWILLGERS GEVRAAGD
VOOR DE DAGOPVANG
De Dagopvang vraagt vrijwilligers
ter ondersteuning van de activiteitenbegeleidster. Op dit moment
gaat de voorkeur uit naar de
woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur.
De Dagopvang is een voorziening
voor ouderen vanaf ongeveer 60
jaar die moeite hebben met opbouwen of het onderhouden van
sociale contacten. Het kan dan
gaan om ouderen die moeilijk lopen en bewegen, om ouderen met
spraakstoornissen of verlammingsverschijnselen. Voor deze
ouderen is er Dagopvang op dinsdag en donderdag van 9.30 tot
16.00 uur.
Voor ouderen die te kampen hebben met vergeetachtigheid, kent
"de Wehme" de dagopvang op
maandag, woensdag en op vrijdag.
Hier kan men 3 dagen of minder
van 9.30 tot 16.00 uur, gebruik van
maken.
Voor informatie of opgave kan
men terecht bij de coördinator van
de SWOV, mevrouw Louise van
Uden.

De rockband Who's Serious?
heeft een cd-single gemaakt en
wil dat niet ongemerkt voorblij
laten gaan. Daarom is er op vrijdagavond 9 juli een presentatiespektakel in De Herberg in
Vorden.
Na twee jaar is de band de studio
ingedoken om drie nummers op te
nemen. De nummers zijn covers

van
onder
andere Alanis
Morissette en ICs Choise. Met de
cd-single hoopt de rockbaij^^en
breder publiek te bereiken, l^ndat
het maken van een cd niet iedere
dag gebeurt wil de band er iets
feestelijks van maken. Het belooft
een gezelig feest te worden waar
Who's Serious? zelf een opj^den
verzorgt. Ook is er een IKtal
gastoptredens.

Gratis bij Waldkorn

De Waldkorn
Dierentuin
Ducaat.

De hulp die geboden wordt ligt op
verschillend terrein;
- vervoer naar dokter of ziekenhuis
- begeleiding bij bezoek aan het
ziekenhuis
- boodschappen doen bij supermarkt of apotheek
- formulieren invullen (WVG, bijzondere bijstand enz.)
- brieven schrijven
- in de winter sneeuwruimen
- huisvuilcontainer aan de weg
zetten

VOLDOENDE VOCHT
Voor ouderen gelden geen speciale
voedingsvoorschriften. Wel doen
ouderen er goed aan voldoende te
VRIJWILLIGERS
drinken. Twee liter vocht per dag
VOOR TAFELTJE DEK-JE
is niet overdreven.
Voor het rondbrengen van de koel- Het is zelfs belangrijk die hoeveelversmaaltijden zoekt de SWOV heid te halen. In de loop der jaren
nog enkele vrijwilligers. De maal- veranderen onze lichaamsfunctijden worden 3x in de week aan
ties. Vooi^en goede nierfunctie is
huis bezorgd en de vrijwilligers rij- vocht i^Vg- Ouderen verliezen
den eens in de drie weken een
o.a. meer vocht omdat de huid
week-route. Voor info en opgave
dunner wordt. Hoewel het likunt u zich wenden tot ons kan- chaam dus meer behoefte heeft,
toor van de SWOV.
neemt het dorstgevoel af. Te kort
aan vocht kan vervelende gevolgen
CURSUS
ENGELS
VOOR
hebben^krwardheid. Een tekort
BEGINNERS
aan vocnroan tot aanzienlijke proDe Nederlandse Bond voor Plat- blemen leiden. Als het vochtgehaltelandsvrouwen, afdeling Vorden,
te in het lichaam laag is, heb je
organiseert in samenwerking met
minder eetlust, word je een beetje
de Stichting Welzijn Ouderen een
suf en kan verwardheid optreden.
cursus Engels voor beginners. Vocht is immers de stof die alles
Docent dhr. L.J. v. Gulik. Aanvang vervoert in ons lichaam.
in overleg met de deelnemers. Als het vervoer stagneert, blijven
Opgave vóór l augustus bij het
de afvalstoffen langer in ons likantoor van de SWOV, Nieuwstad
chaam en dat kan misselijkheid
32, tel. 553405.
en hoofdpijn veroorzaken. Boven-

l

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
w

a
J

VORDEN
geeft vrijdag 2 juli
haar

ZOMERAVOND
CONCERT
om 19.30 uur op het
Marktplein.
U komt toch ook?

Waldkorn . Met lekkerste
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

CENTRALE
VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
Bij de Centrale voor Vrijwillige
Hulpverlening (een onderdeel van
de SWOV) kunnen ouderen die in
een bepaalde situatie hulp nodig
hebben, om deze hulp vragen. Het
betreft hier hulp, die tijdelijk van
aard is en waarin niet of nog niet
wordt voorzien door andere instanties.

Brochures

dien kun je last van verstopping
krijgen. Niet alleen het veroude
ringsproces is de oorzaak van het
tekort aan vocht. Ook sociale en
bewegingsfactoren spelen een rol.
Sommige mensen drinken 's
avonds niet meer omdat ze dan 's
nachts uit bed moeten. Of ze gaan
een dagje uit met de bus en drinken zo weinig mogelijk uit angst
vaak naar het toilet te moeten.
Heel begrijpelijk, maar niet verstandig. Twee liter vocht is ongeveer 12 koppen koffie, thee, sap,
water of melk.
HULPMIDDELEN
BIJ HOBBIES
-Borduren: een borduurraam dat
aan een tafelblad bevestigd kan
worden, een schaar met een spanveer i.p.v. ogen waardoor knippen
met weinig kracht mogelijk is.
- Lezen: een leesstandaard
-Kaarten: kaartenstandaards. (wist
u dat kaarten ook in de haren van
een kleerborstel blijven staan?)
-Tuinieren: gereedschap met lange
stelen, een speciaal stoeltje om zittend te tuinieren een kleine kruiwagen die gekanteld ook de moge
lijkheid biedt er tuinvuil in te vegen.
WIJZIGING
OPENINGSTIJDEN
Tijdens de vakantieperiode van de
coördinator mevrouw L. van Uden,
van 28 juni tot en met 23 juli, en
de administratief medewerkster
mevrouw D. Hiddink van 26 juli
t/m 13 augustus zijn de openingstijden van ons kantoor gewijzigd
op maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 10.00 uur.
Voor dringende zaken i.v.m.
Tafeltje Dek-Je kunt u buiten deze
uren terecht bij de balie van "De
Wehme", tel. 557300. Bij storing
van personenalarmering kunt u
bellen: 553084, 553757 of 551730.
Met ingang van maandag 15 augustus is het kantoor weer als ge
woon geopend op maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

'Wiej heb
toch buuke
zat'
zei Harry Venhuuzen tegen zijn
vrouw in de vorige aflevering
van 'Biej ons in d'n Achterhoek'. Maar zijn Willemien overtuigde haar man dat hij een ex. moest bestellen van het bijzondere boek over 'Vorden '99'. Niet alleen haar man maar ook een
flink aantal Vordenaren zijn door Willemien overtuigd zodat er
nu nog maar 10 intekenaren nodig zijn om de noodzakelijke
350 ex. bij voorintekening te halen. En dat lukt natuurlijk als u
nu even de telefoon pakt en bij een van de adressen hieronder uw ex. reserveert. Is het net voor de vakanties beginnen
zeker dat in september dit unieke boek kan verschijnen. Bij
voorintekening kost het slechts f 24.50. Als u het straks na
verschijnen gaat kopen kost het f 29.50. Dit zijn de nummers:

Enveloppen
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

55 1500
Bibliotheek

553100
Boekhandel Bruna

551928
Redactie

Voor wie belangstelling heeft voor bijzondere ex. die in de toekomst wellicht een bibliofiele waarde zullen krijgen: er komt een beperkte oplaag
genummerde en in linnen band gebonden ex. voor de prijs van f 75.00.

ledere
donderdag
5 broden
12,95

ï«*3*

O Kamer conifeer
3 kalanchoë's

as»

2 kilo echte OPPERDOEZEN
1 kilo jonge WORTELTJES
m

8

•

Bent u ook zo enthousiast van prettig draagbare en sportieve outdoorkleding? Wij wel, al jaren overigens, het is zelfs de specialiteit van
het huis. Bovendien is Record
Mode in Zutphen al van oudsher
hét adres voor engelse en Oostenrijkse herenkleding en specialist in
vele soorten waxkleding.

zoete kersen en nectarines

KOLDENHOF's Versmarkt
Vers sn voordelig

De Stichting tot beheer van het
Ludgerusgebouw te Vierakker/Wichmond
vraagt met ingang van 15 september a.s.

een actieve, creatieve
beheerder

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Enthousiast van
sporteve
outdoorkleding?

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

Vers van de
warme bakker

O m d a t h e l v e r s e r is

DRUKKERIJ

WEEVERS

Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Dé mode voor mannen!

Fax (0575) 551086

in het bezit van de nodige diploma's voor de exploitatie
van het café en de keuken.
Uw reacties voorzien van uw c.v. kunt u tot 15 juli
sturen aan de secretaris de heer H. Helmink
De Eldersmaat 3, 7251 R J Vorden
Telefoon (0575) 55 16 26

ilgill^llJUfe
van donderdag 1 juli t/m zaterdag 3 juli
DONDERDAG 1 JULI

DE
K f U l S B ET G

Bij aankoop van 1 kilo

Hotel Café Restaurant
Partycentrum

VARKENSROLLADE

50

Juni-keuzemenu
Voorgerecht

gratis

van 14,90 voor

Gebonden champignonsoep
met room en bosui

12,90

of

Zalmcocktail
van het huis

Hoofdgerecht
Kalfsribeye
gegrild met kruidenboter
of

Garnalenspiesjes
met safraanrijst in een romige kruidenknoflooksaus

Nagerecht
Chipolatapudding
met slagroom
of

ZATERDAG 3 JULI

VRIJDAG 2 JULI
Bij aankoop van 1 kilo

Bij aankoop van 500 gram

RUNDERWORST
50 /RocRs? gratis

BIEFSTUK
25 IÏÏocïtéï> gratis

van

van 15,95 voor

y

voor

Vanille-ijs
met warme frambozensaus

Prijs ƒ37,50
Reserveren gewenst.
LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur behalve op maandag.
Dinsdag alleen kleine kaart.
Kruishergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23
Fax (0314) 36 38 21

«•MS

ED J C? j D

EM! i

12,90

Country-ster Dobson in doolhof
"Wie wil dolen in het groen,
moet dat in dit doolhof doen".
Deze tekst staat te lezen boven
de ingang van de Ruurlose
doolhof. De doolhof in de bossen van Ruurlo is de grootste
heggendoolhof ter wereld en
staat als dusdanig vernield in
het "Guinness Book of
Records".
Evenals vorige jaren wordt op 10
juli er in de doolhof weer een cultureel evenement georganiseerd.
Dit jaar ligt het accent op country
music; deze muzieksoort is heel
erg in opkomst. Het is de doolhofcommissie gelukt een echte
Texaan te contracteren. Niet alleen bij collega's, maar ook bij de
vakpers staat deze man in hoog
aanzien. Het is de uit Galvaston,
Texas, afkomstige singer/songwriter Richard Dobson. Met zijn imposante uiterlijk en zijn door rookte stem is hij een typisch voorbeeld
van de "outlaw": de man buiten de
wet, de man die zich van niemand
iets aantrekt en gewoon zijn eigen
weg gaat. Hij bracht tot nu toe vijf

LP's en acht CD's uit, schreef een
boek. Een klein dozijn andere
country sterren,
waaronder
Carlene Carter en Nancy Griffith,
zetten zijn werk op CD. Denkt u
eens in: u staat onder de sterrenhemel in een zwoele zomernacht,
lopend door de doolhof of zittend
op één van de stoelen, ondertussen luisterend naar songs over de
zelfkant van het leven, besprenkeld met romantiek en avontuur,
gezongen door een "outlaw" met
zijn band, die tussen de optredens
niets anders nodig schijn te hebben dan wat benzine, een setje
nieuwe snaren en een fles drank!
Dat is toch romantiek die je niet
elke dag tegenkomt?!
De doolhof bereikt men door vanuit Ruurlo richting Vorden te rijden. Gelijk bij de eerste kruising
links, richting Zelhem en bij de
volgende kruising (100 meter)
rechts, richting Hengelo (Gld.) na
100 meter links in het bos (aan de
weg). Er zijn stoelen aanwezig en
er is een verkooppunt voor eten en
drinken.

Vele toppers in Lochemse Schouwburg
Het seizoen 1999/2000 van de
Lochemse Schouwburg wordt
er een van grote sterren, verdeeld over 65 voorstellingen in
het keuze-abonnement, een
concertserie en een toneelserie.
Het wordt geopend door een van
de grootste artiesten die Nederland kent en uniek voor Lochem:
Herman van Veen, twee dagen
achter elkaar. Een week later gevolgd door een waar spektakel met
reusachtige manshoge trommels:
Circle Percussion. En weer een
week later de grande dame van
het chanson üesbeth List in een
musical over het leven van Edith
Piaf. En zo gaat het het hele seizoen door: grote namen in alle
soorten. Zelfs op iedere bladzijde
van de catalogus iets bijzonders.
Alle aspecten van theater komen
ruim aan bod: humor, kritiek, inleving, schoonheid, vaart, spanning en ontspanning.

CABARET
Twee keer Herman van Veen is al
genoemd. Ook Lenette van Dongen, De Nieuwe Snaar (na twee
jaar wordt er nog steeds over ge
praat) en Urbanus komen twee
keer. Verder komt ook Youp van 't
Hek, twee keer op één avond, alleen te bestellen via vrije verkoop
vanaf 9 oktober. Niet Uit Het Raam
(NUHR) en De Ploeg zijn aanraders
net als Hester Macrander di^net
hetzelfde programma na^^p^ochem komt waarmee ze vorig seizoen al fantastische kritieken
kreeg. Daarnaast komt er een heuze cabaretmarathon met 6 verschillende cabaretiers
avond en aan elkaar
Arno van der Heijden. Verder is er
veel te genieten met onbekenden
als 'Schudden', Eric van Sauers en
Najib Amhali (het grootste talent
van Nederland die in meer dan
100 theaters staat). En verder oude
rotten in het vak Jenny Arean,

Robert Long, Eric Brey (de pianist
van het vroegere Purper, een aanrader) en Jos Brink met Lucie de
Lange. In totaal maar liefst 22 cabaretvoorstellingen.
MUZIEK
Het muziekaanbod is zo mogelijk
nog diverser: pop, show, slagwerk,
klezmer, songs, gospel. Een aantal
groepen komen weer terug zoals
Flairck, Het Groot niet te vermijden, Nits en Margriet Eshuys. Voor
het eerst komt dit seizoen Mathilde Santing naar Lochem. Di Gojim
brengt aanstekelijke klezmer-muziek, een feest om naar te luisteren
én te kijken. Torn Parker's The
Young Messiah 'A Black Celebration' zal een onvergetelijke gospelavond worden, uitgevoerd door
een swingend zwart koor en een
orkest van negen muzikanten die
thans op Broadway de sterren van
de hemel spelen. Tenslotte voor
alle jongeren: Henk Westbroek &

Consorten; en een avond met
drummer Cesar Zuiderwij k (Golden Earring) in 'Alle Gekheid met
een Stokje'.
TONEEL
Veel top-acteurs en actrices zijn te
zien. In het nieuwste toneelstuk
van Hugo Claus 'De Verlossing'
speelt de crème de la crème van
het toneel: Annet Nieuwenhuijzen, Annj^il Blankers, Will van
KralingeliPlans Croiset en Paul
Hoes. Een tweede topper is het Ie
gendarische stuk 'Mooi Weer Vandaag' met vier ster-acteurs van Toneelgroep Amsterdam die de pensioengerechtigde leeftijd naderen:
Joop AdM^al, Jacques Commandeur, Kitty Courbois en Sigrid
Koetse. Een unieke gelegenheid
om hen nog één keer samen te
zien spelen. In 'Op bezoek bij
meneer Green' speelt John Kraaykamp sr een nrse oude man. Peter
Lusse en Carol van Herwij nen

brengen 'Het Zakkendiner', een
smakelijk blijspel. En 'Trouwens,
hoeveel vrouwen trouwen Laurens' is een nieuwe, heerlijke
klucht van Ray Cooney.
Alle veertien toneelvoorstellingen
zijn los te kiezen in het keuze
abonnement. Voor echte fijnproe
vers bestaat de toneelserie 'De
Combinatie', met vijf grootse toneelvoorstellingen voor een kleine
prijs. Nog nooit heeft er zo'n toneelaanbod in de schouwburg ge
staan!
KLASSIEKE CONCERTSERIE
De klassieke concertserie 'Grote
Meesters' biedt in 7 koffieconcerten op zondag een keur aan kamermuziek. Deze muziek, en de
speciale sfeer rond de koffïeconcerten, laat zich bijna niet be
schrijven maar trekt altijd volle zalen. Uit het buitenland komen het
St. Petersburg Quartet en Belcanto
Strings met de Russische pianiste
Lisa Smirnova. Verder komt Folke
Nauta die hard op weg is een van
de meest toonaangevende pianisten van ons land en Europa te worden.

Zomerdag-aanbiedingen
bij Albert Heijn Hengelo (Gld.)
AH
SHOARMA-VLEES
doos 750 gram, van 2,99 voor

f,99

kg van 17,50 voor

9,9O

SHOARMA-BROODJES

PERLA MILD 8 PAK

VOORGEBAKKEN

+ GRATIS PERLA KOFFIEBLIK

4 stuks van 1,99 voor

f,25

van 24,76 voor

M 5rj

Aanbieding van de week

SPEKLAPPEN
met en zonder zwoerd

4 Qft

kilo van 12,98 voor *Yjp«IU

BLOEMKOOL
per stuk

JP CHENET WIJN

van 2,99 voor

MOULLEUX, CABERNET SYRAH

4,95

diverse maten van 82,99 voor

68.99

Ook dat is Albert Heiin

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 12 05

WIJ GAAN DOOR
Vlaai van de week:

KERKSTRAAT ft GROENLO 0544461308
WVVW.CrTYLIDp.NL
irrfo©citylWo:nt :
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oogstrelend

Citroenvlaai

Konstante kwaliteit
leveren is niet
iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en
gekwalificeerde
vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is daarvan
het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen
blijven lopen voor
de kwaliteit van uw
drukwerk.

Nieuw:

f1000

f125

Oosterlingen

Kwarkbol T m* •

p. stuk

+ GRATIS puzzelboekje

Zaterdag

X *• 75

Stokbrood van 1,85 voor

T5*rH"\

sfer^r

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Cursus Engels
voor beginners

Wii zijn daarin uw
partner.

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen van Nu afdeling Vorden

DRUKKERIJ

WEEVI

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (O575) 551010
FAX (0575) 551086
BBS 557378 - ISDN 55737O
E-mail: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Zondag tussen 21 .OO en 21.3O uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders de gehele avond gratis entree
iedere ;
infolijn: O5<4«* -*»«-*
toegang onder vo
-

organiseert in samenwerking met de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden een cursus Engels voor
beginners.
De aanvang zal in overleg met de deelnemers
worden bepaald en docent is de heer LJ. van
Gulik.
Opgave vóór 1 augustus bij het kantoor van de
SWOV, Nieuwstad 32, telefoon 55 34 05

J E EIGEM SM A AIU JE EIGEN BUBBELS

Aardbeien-snitt

10;25
Appelkruimelvlaai

leder z'n
eigen wens.

fOJ95

6 voor

2IS

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

r,-v\ XuV r~^ XuX .—' /^AjX XuV\ ^~^
^(J^tyxjKjtt^ritjyii^^rit.^^

Echte Bakker

Smaak, kwaliteit, voordeel veelzijdigheid en gemak zijn
enkde sleutelwoorden van het Soda-Club concept.
Met het handige Soda-Club apparaat maakt u thuis zelf
de heerfljlcsft frisdrank of lekker fris kootzwrhoudend water.
M voor *«cr tefonwit* 44 f««i Swta-tt* oawwwmtt»*». OKXMttMWr

XC7V\ XCA\ r>—• //uV\ /—•• XCX r-^J-;

Bel h i j een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta ty
Uitvaartverzorging en -verzekering
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

ELIESEN ELECTRO
BAAK
VORDEN
ZUPHEN

ZutphenEmmerikseweg 46
Dorpsstraat 8
Nieuwstad 45

tel. (0575) 441264
tel.(0575)551000
tel. (0575) 543202

OPHEFFINGSUITVERKOOP M
oïif^(vj^am /;r(£
DE DIERENSHOP HENGELO (GId.) Spalstraat 12, telefoon (0575) 46 23 96

SE DXEBEN5HDF

goed bezette ATB-wedstrijd een
knappe 8e plaats. Winnares was
Loes van Wersh uit Nijmegen.
Marlies Rotteveld uit Doetinchem
LR EN PC DE GRAAFSCHAP
behaalde de tweede plaats.
Op vrijdagavond 18 juni was er een Rudi Peters, de veteraan uit Een tijdje geleden werden de Dviertal wedstrijd voor ponies in Wichmond behaalde de afgelopen pupillen van Ratti kampioen.
Ruurlo, hier werd door de week een 8e plaats in Driebergen Tijdens toernooien behaalde
Graafschap 2 een eerste prijs be- en zaterdag in Herwij nen werd hij het team ook daarna nog aansprekende resultaten, zoals
haald. Mede door dit resultaat 7e.
werden zij kringkampioen.
Komend weekend zijn er Neder- overwinningen op Vorden Dl
Zondag 20 juli was er een wed- landse kampioenschappen voor de en Pax Dl.
strijd voor paarden en ponies in dames Nieuwelingen en Junioren.
Laren gehouden en hier werden Voor de RTV rijden mee Conny Afgelopen zaterdag werd het kamook weer enkele prijzen behaald Paas uit Steenderen en Arne Kor- pioenschap gevierd. Dankzij de
en wel door Marina Gotink met negoor uit Baak. Kornegoor be- hulp van Harry Nijenhuis en René
Goof twee maal eerste met 147 en hoort tot de favorieten gezien z'n Eggink kon het kampioensteam
166 punten in de klasse M twee; uitslagen de laatste weken. De NK een ererit op de platte wagen maElodie Stokman met Aifhia een 3e wordt verreden in het Zeeuwse 's- ken. Omdat men tijdens de rit ook
prijs met 158 punten in de klasse Heerenshoek, de woonplaats van een bezoek wilde brengen aan vaste chauffeur Bertus Waarle en aan
Ml; Cynthia Kornegoor met Tosca Jan Raas.
een Ie prijs met 160 punten ook in De RTV-ers Edwin Zeevalkink uit
de Ml; Fredrieke Gotink met Lady Deventer rijdt met z'n wielerman
een eerste prijs met 169 punten in Giorgio Renleo de laatste wegwed- maar een "eindmusical" die in het
de klasse L. Leonie Pol behaalde bij strijden goed alle uitslagen zijn Dorpscentrum zal worden opge
het springen een derde prijs met momenteel bij de eerste tien.
voerd door de leerlingen van de
Starlicht.
groep 7 en 8.
Bij de paarden behaalde Lisse ten
Duus met Leonard een eerste en
zesde prijs met 166 en 161 punten
in de klasse B.
Zaterdag 26 juni was er een wed- PV VORDEN
strijd voor ponies in Eerbeek, hier De combinatie A. en A. Winkels
Help
werden de volgende prijzen be- kwam als grote overwinnaar te
2.000.000
mensen
haald: Marieke Rossel met Sonja voorschijn bij de wedvlucht vanaf
met een
een derde prijs met 165 punten in Chantilly over een afstand van ca.
de klasse L en Irene Rossel een vier- 425 kilometer. Een vlucht met een
spijsverteringsde en zesde prijs met 161 en 158 trager verloop dat gezien het
ziekte.
punten.
fraaie weer werd voorzien.
Zondag 27 juni in Neede werden De uitslag was: A. en A. Winkels l,
ook twee prijzen behaald en wel 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 19; G. en H.
door Janneke Heuvelink met Boesveld 2, 18; J. Burgers 3, 11; H.
Lombarda een tweede prijs met Stokkink 6, 9; J. Meyer 14, Roy
MAAG
168 punten en Leonie Pol met Eykelkamp 15, C. Bruinsma 16, 20;
LEVER
Starlicht een vierde prijs met 165 H. Eykelkamp 17.
DARM
punten, beide in de klasse B.

Kampioensfeest D-jeugd Ratti

Pa arden sport

de zieke medespeler Roy Waarle
voerde de ereronde zelfs helemaal
naar Vorden!
Aan het eind van het feestprogramma, waarbij men verder in
kano's en op waterfietsen zat, er
gezwommen kon worden en een
feestmaal niet ontbrak, kon er ge
keken worden naar een videoband, die Rudi Kreunen (film- en
videoproducent en vader van een
van de spelers) van de kampioenswedstrijd had samengesteld.
Het kampioensteam bestond uit
de volgende speler: Koen Ooster-

E N DA V O R D E N

Duiven sport

Wielersport
GRETHA KLEIN BRINKE IN
VORM
De RTV ATB-ster Gretha KI. Brinke
uit Vorden raakt langzaam in
vorm. Ze behaalde het afgelopen
weekend in Vierhouten in een

Aangepaste feestavond Dorpsschool
De grote feestavond die de openbare Dorpsschool voor woensdag
30 juni op het programma heeft
staan, zal in verband met j^overlijden van een leerlinge vlw deze
school, in aangepaste vorm plaatsvinden. Geen feestprogramma,

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

laken, Willem Luijendijk, Twan
ten Have, Roderic Kreunen, Joost
Bloemendal, Marije Nijenhuis,
Richard Sleumer, Rianne Schmitz,
Shivan Mohammed, Irfan Sabovic,
Bart Nijhof, Gij s Klein Heerenbrink, Roy Waarle, Peter Romeijnders, Simon Bargeman, Mohammed Jouni, Nermin Jahja, Rudolph
Harmsen en Matthijs Balvert.
De begeleiding was in handen van
Stefan Fleming en Wim Gudde,
terwijl in de loop van het seizoen
ook Jan en Gerard Waarle en
Mario Roelvink regelmatig hun
steentje hebben bijgedragen.

JUNI

10 De Knupduukskes: folkloristische fietstocht
11 HSV de Snoekbaars:
Koppelwedstrijd
13 Pinetum De Belten: rondleiding
13 ANBO: halve dag fietstocht
vanaf Marktplein;
info: 552747/552255
14
Theater
Onder de Molen: verJULI
halen en muziek
ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme 14 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink
Jeu de boulebaan De Wehme:
17 HSV de Snoekbaars:
info bij de receptie
Seniorwedstrijden
1 HSV de Snoekbaars:
18 VRTC Achtkastelenrijders:
Seniorwedstrijden
zomertocht 40 km
2 Medlertol: Oranjefeest
18 De Wiersse: openstelling tuin
3 Medlertol: Oranjefeest
20 Pinetum De Belten: rondleiding
4 HSV de Snoekbaars:
21 Theater Onder de Molen: verSeniorwedstrijden
halen en muziek
6 Pinetum De Belten: rondleiding
7 AIW1
ANH|: klootschieten bij 't Olde 21 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink
LeHRc
21 De Wehme: Welfare handwerk7 Theater Onder de Molen: vermiddag ^^
halen en muziek
ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
30 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

Gc I een kind de kans van zijn le\

Violet Falkenburg: Stel dat mijn kind....
"Soms zie ik op de televisie beelden van zieke vaak uitgehongerde kinderen met geen draad aan hun lijf. Dan kijk ik naar mijn eigen kroost met
zo'n oerschrik: stel, dat mijn kind er zo aan toe zou zijn.... Want iedere
ouder wil z'n kind toch alles geven wat het nodig heeft. Wij hier, maar
ouders in de derde wereld natuurlijk ook.
Wat zal je je zorgen maken! Als je geen
eten hebt voor het liefste dat je bezit. Als
je niet aan die hoognodige medicijnen kunt
komen, als het ziek is. Als je je pasgeboren baby niet eens een naam durft te geven uit angst dat het toch niet in leven zal
blijven.
En dan bedenk ik dat onze kinderen toch
heel bevoorrecht zijn, en wij als ouders
ook. Natuurlijk hebben wij ook allemaal
onze zorgen, maar volgens mij verbleken
die bij de zorgen van ouders in de derde wereld.
Gelukkig kunnen wij die
ouders en hun kinderen
een beetje helpen. Met
een beetje van ons
geld. Want door al die
beetjes bij elkaar kunnen kinderen naar
school, komt
er betere medische zorg

en krijgen kinderen een blijere jeugd. En
dan nemen we ook iets van de zorgen van
de ouders weg. En als ik dan 's avonds
weer eens die beelden op tv zie, dan voel
ik het geluk dat dit onze kinderen niet overkomt," zegt Violet Falkenburg.

Weet u wat zo prachtig is?
Kinderen hebben de toekomst, luidt het
gezegde. Daarom is het belangrijk dat kinderen kansen krijgen. Ook kinderen in
arme landen, weeskinderen, verwaarloosde of gehandicapte kinderen,
vluchtelingetjes, arme kinderen. En
weet u wat zo prachtig is? Dat wij er
Bfr aan kunnen meewerken dat de kans
^ voor een rooskleuriger toekomst
'féjjS binnen het bereik van zo'n arm kind
komt. Wij kunnen dat kind de kans
van zijn leven geven!

Violet Falkenburg is bekend als presentatrice
van NCRV-programma's. Zij is ambassadrice
van Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS)
in Hilversum.

Helpen heeft zin!
Wie het nieuws volgt, krijgt soms de
indruk dat leed en armoede in de
'derde' wereld alleen maar toenemen. Toch is dat lang niet
altijd zo want de laatste jaren is er ook veel ten goede
gekeerd.
Dankzij hulpprojecten hebben velen een steuntje in de
rug gekregen en zij kunnen
zich nu zelf redden. Onderwijs
is verbeterd, er is medische zorg
gekomen, er zijn meer projecten
opgestart om leefomstandigheden te verbeteren.
Ook Internationaal Christelijk
Steunfonds (ICS) werkt hieraan
mee. Daardoor in staat gesteld
door trouwe sponsors en donateurs.
Door middel van projecten die wor-

den gerealiseerd in nauwe samenwerking
met de mensen die het betreft, in samenwerking ook met plaatselijke kerken, deskundigen en organisaties.
En wij kunnen u zeggen dat het hulpverleningswerk van ICS succesvol is. Maar
helaas, het is nog steeds niet af. Er is zoveel te helpen.
ICS bestaat al bijna twintig jaar. Gewerkt
wordt in landen als Oeganda, Kenia, Thailand, Cambodja en de Filippijnen. Geholpen wordt daar onder andere via het
Kinderadoptieplan. Mensen in Nederland
nemen de zorg voor een kind-zonder-kansen op zich. Daardoor is er ook hulp voor
de school, voor het gezin, voor de dorpsgemeenschap, voor het kindertehuis.

Gelukkige kinderen
Kinderen met een sponsor zijn gelukkige
kinderen. Zij gaan naar school, zij krijgen
kansen voor de toekomst. Omstandigheden verbeteren. Veel kinderen hebben de
afgelopen jaren trouwens al afscheid
genomen van hun sponsor. Zij hebben een
baan gevonden, zij kunnen in eigen onderhoud voorzien. Dat is de beloning die
de sponsor krijgt voor zijn steun en
naastenliefde. Die steun kost ƒ 1,50 per
dag, net zoveel als de prijs van een half
brood. Onder bepaalde voorwaarden betaalt de fiscus bovendien mee omdat bijdragen in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Kinderen met hulpouders zijn bevoorrechte kinderen.
een kort briefje. Natuurlijk is het helemaal
prachtig als een sponsor op bezoek kan
gaan in dat verre land.
Tenslotte de vraag aan u: Wilt u ook een

Beloning voor sponsor
Een fijnere jeugd en een toekomst voor
een arm kind. Als beloning voor de sponsor. De sponsor krijgt behalve het ICS-blad
Weldoen regelmatig informatie over het
eigen financiële adoptiekind. Jaarrapporten, schoolrapporten, een tekening, een
briefje. Er wordt geïnformeerd over de vordering van projecten en over de besteding
van gelden. Sponsors kunnen er ook zelf
aan meewerken dat de afstand tussen zijn
wereld en die van het kind wordt verkleind.
Door een kaartje te sturen, of een foto,

arm kind de kans van zijn leven geven?
De foto met persoonlijke informatie van
enkele kinderen die verlangend uitzien tot
een sponsor zich meldt, liggen gereed om
verstuurd te worden.

Maak een arm kind gelukkig, geef het die kans!
Voor meer informatie:
internationaal Christelijk Steunfonds (ICS)
Bussumerstraat 60,1211 BL Hilversum
Postbus 2480,1200 CL Hilversum
tel. 035-6284984
^%
fax. 035 - 6237610
/Q gt* Kourmerl
Giro 70730
\Pl^
Bank 70.70.70.406
^*
l ,' l ..

t

oor verantwoorde
ving en -besteding

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

Waanzinnige
zomeraan biedingen

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
melkvee- en
varkenshouderij (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek, hoveniers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en grondverzet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en varkenshouderij op zoek naar parttime medewerkers. Een combinatie
van werken bij verschillende bedrijven zodat een volle
werkweek ontstaat is mogelijk. Je hebt een LAS- of MASopleiding. Enige ervaring in de melkvee- of varkenshouderij verdient de voorkeur. De beloning is goed, conform de
CAO-landbouw. Het gaat in de meeste gevallen om vaste
banen. Gemotiveerd? Reageer dan zeker! Bel René Pot
(Oost-Gelderland) of Gerrit Weenk (Midden-Gelderland),
0900 - 9896.

tijdens onze

OPRUIMING

Specialist
varkenshouderij (m/v)
Wij zijn voor een vleesvarkenshouderij op zoek naar een
gemotiveerde medewerker voor alle voorkomende werkzaamheden. Je woont in de omgeving Zuid-Oost Achterhoek, liefst in de omgeving van Aalten of Winterswijk. Je
hebt minimaal een MAS-opleiding en ervaring in de varkenshouderij. De beloning is goed, conform CAOlandbouw. Het gaat om een afwisselende fulltime vaste baan op een dynamisch bedrijf.
Belangstelling? Bel voor meer informatie René Pot 090

-

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26 • Markt 21 • Zelhem • Telefoon (0314) 62 37 06

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

DRUKKERIJ

WEEVERS

Deze actieprijzen zijn uit
hJ beste hout uesnedjn!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Geef voor
de vergeten
vluchtelingen

Vuren regels
5 0 x 7 5 geschaafd.
Lengtes 300,360,390,420,450

en 480 cm.
Per meter

KEUKENS
SANITAIR
TEGELS
OPENHAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWMARKT

Gipsplaten

Vloerplaten

60 cm breed, 9,5 mm dik.
Lengtes: 260, 300, 360, 420
en 480 cm.

OSB tand en groef
122x244 cm,
dikte 18 mm.

s* Ronde
kanten.

Per m

Halvrena
panlat

MDF-plinten
Gegrond, 9 x 4 5 mrn
Lengte 488 cm.
Per meter

22 x 50 mm,
geschaafd.
Lengtes 300
en 450 cm

Gegrond, 12x56 mm
Lengte 488 cm.
Per meter

Prijzen afgehaald, inct. BTW
Minimale afname: per lengte.
Geldig tot en met zaterdag
7 augustus 1999

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo GId. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt; maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.
U W

K E U S

I S

° - 9896

R U I M E R

B I J

H C I

Vakantie-aanbieding
o.a.

155-131 72,175-70-13 f 89,205-65-15 f 135,195-50-15 f 134,-

Aannemingsbedrijf

Eggengoor BV

165-70-13 f 89,195-65-15 f 129,185-60-14 f 110,-

vraagt voor spoedige indiensttreding

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Onze prijzen zijn altijd all in
Bl FT Ai A jt
Slotsteeg
18, Hengelo
0575 462779
k Gld., tel.
en op zaterdag geopend

< )

• °° '

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

ervaren machinist
voor hydraulische rupsgraafmachine
voor ons project:
R.V.K. Hengelo - Zelhem

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
•Comfortabel

x
je hoort er
/_ stee* meer van_

Sollicitaties kunt u richten aan:
Eggengoor BV Grond- Water- en Wegenbouw

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Theater Onder de Molen
in Vorden start 7 juli
met zomerprogramma
Theater Onder de Molen in Vorden start op
woensdagavond 7 juli met de zomeravondvoorstellingen Verhalen en muziek'. Elke
woensdagavond in juli en augustus opent het
theater aan de Ündeseweg 29 in Vorden haar
deuren en zullen de Diny Hiddink, Gery Groot
Zwaaftink, Peter Hoefnagels en Peter
Besselink verhalen vertellen. Ook de internationale goochelaar Wim Hooghiemstra vertoont deze zomer weer zijn kunsten.
De muzikanten Hans Kwakkernaat (piano),
Bas Rietmeyer (bas), Jan Guichelaar (gitaar),
Simone Boerstoel (viool) en Gerrit Emsbroek
(piano en banjo) zorgen voor de muzikale intermezzo's. Verder zullen ook de liedjeszanger Frits van Dodeweerd, de zanger Henk Döll
en Meta Dame deze zomer hun opwachting
maken in Theater Onder de Molen. De artie
sten zullen in wisselende samenstelling optreden.
Woensdagavond 7 juli zijn onder andere de
verhalenvertellers Dini Hiddink, Peter
Besselink en liedjeszanger Frits van Dodeweerd van de partij. Reserveren aanbevolen
tel. (0575) 55 69 87. Zie ook advertentie.

Rondleidingen Pinetum
'Het Belten' in Vorden
dinsdag 6 juli van start

Opruiming bij
Tuunte Fashion:

RIN!

In de maanden juli en augustus is er elke dinsdagavond een rondleiding door pinetum 'De
Belten' aan de Wildenborchseweg 15 in
Vorden.
Er zijn in het pinetum meer dan duizend verschillende soorten naaldbomen te zien. In het
oudste gedeelte van het 1,7 hectare grote park
straalt de Picea abies 'Aureospica' je tegemoet.
Op de berm aan de lange zijde pronkt de
Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold' en verstopt tussen de diepgroene Abies staat goudgeel de Abies nordmanniana 'Golden
Spreader'.

Openluchtspel
In de maand juli wordt in het openluchttheater 'De Zandkuil' in Lochem vijf keer het
openluchtspel 'Goudkoorts' opgevoerd. De
voorstellingen vinden plaats op 9,10,14,16 en
17 juli.
'Goudkoorts' is een productie van vier toneelverenigingen uit Lochem en omgeving. Ook
het Lochems Mannenkoor verleent zijn mede
werking aan het openluchtspel. Kaarten voor
de voorstelling zijn te verkrijgen bij de VW in
Lochem.

Klootschieten
De Deldense Buurtvereniging houdt op zondag 4 juli de lle Vordense Klootschietmarathon over een lengte van tien kilometer.
Het toernooi is bedoeld voor recreanten die al
een beetje kunnen klootschieten. Deelname
is mogelijk voor bedrijven, straten, families,
buurten en verenigingen. Een team bestaat
uit tenminste vier personen. Er zijn in totaal
drie klassen: heren, dames en gemengd.
Halverwege het parcours is er een pauze, waar
de deelnemers kunnen genieten van een hapje en een drankje.
Deelnemers dienen zich voor 4 juli op te geven bij Dick Regelink, tel. (0575) 5 13 28.

DAT BETEKENT VANAF
WOENSDAG 3O JUNI
HÉÉL VÉÉL VOORDEEL,
DUS KOM SNEL
WANT OP=OPÜ
mode voor
het héle gezin
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

uuntc
fashion

KEUKENS
SANITAIR
WAND-EN
VLOERTEGELS
NATUURSTEEN

Troelstralaan 39-43, Zutphen,Tel. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20 (M uur
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str.links

mode

z ut phen

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573)452000

BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

De zonweringspecialist:

Contactjes?
Het cement
tussen vraag
en aanbod!

terrasschermen - screens - horren - rolluiken en roldeuren - markiezen - alle
soorten binnenzonweringen
Mariënvelde • Tel. (0544) 35 23 28
Waalderweg 6, 7263 RW

Weet wat

je moet doen als
de sirene gaat

VICO

TRENDY

Bekendmaking
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt bekend, dat zij op grond van de
Rivierenwet vergunning heeft verleend aan
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland voor het
verrichten van grootschalige baggeren stortwerkzaamheden in de Waal ter verruiming van de vaargeul in het zomerbed
van de Waal.
Locatie

De werkz^^ieden zullen gaan plaatsvinden binnen^egemeenten Rijnwaarden,
Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Gendt,
Bemmel, Nijmegen, Valburg, Beuningen,
Dodewaard, Druten, Echteld, West Maas en
Waal, Tiel, NeMjaen, Zaltbommel, Lingewaal en MaasWr (tussen kmr. 857,700 en
952,500 in het zomerbed van de rivier de
Waal).
Bekendmaking
Bij brief van donderdag 17 juni 1999 heb
ik de beslissing door toezending aan de aanvrager en aan andere belanghebbenden bekendgemaakt. Ik wijs u er op dat volgens artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift aanvangt met ingang van de dag
waarop deze beslissing bekend is gemaakt.

De moderne stadsfiets met een
sportief frame voor een comfortabele houding.
Het damesmodel heeft een fraaie
dubbel gebogen buis met lage
instap. Onder andere uitgevoerd
met zwart stuur en velgen, 4 versnellingen, veiligheidsslot Axa
SL7, rollerbrakes voor en achter en
een standlicht.
Een trendy fiets met een prima
prijs/kwaliteitsverhouding!
Kleur: nautic blauw/yes blauw
normale prijs f 1049,nu voor

f 949,-

sterk

staaltje!

PR FILDE

Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TIVEEIVf ELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Belanghebbenden kunnen zich voor het
verkrijgen van inlichtingen tijdens kantooruren wenden tot het kantoor van eerdergenoemde dienstkring, telefoonnummer
024-3650811.
Gedurende zes weken na publicatie van
deze bekendmaking kunnen door belanghebbenden tegen het verlenen van de vergunning bezwaren worden ingebracht.
De wijze, waarop bezwaren kunnen worden
ingebracht, is vermeld in de vergunning
(het besluit).
De staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat,
namens deze,
de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat,
namens deze,
de directeur van de directie uitvoering,
ir. P. Kieft

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

3. Zet radio of tv aan

^0 Dit is een publicatie van uw gemee

RESTAURANT-BISTRO DE ROTONDE
Kerkstraat 3 • Vorden • 0575-551519 of 06-22806947
7. radiatoren

MET APART KINOERRESTAÜRANT

8. elektra

Lekker en gezellig uit eten in de bistro.
En u heeft geen omkijken naar de kinderen, want
die spelen en eten in hun eigen kinderrestaurant
(met oppas)
i:<i:i.iar« M^rni ,r.i:i<

KllS
Vico fietsen, 'n

De vergunning (het besluit), alsmede andere
terzake zijnde stukken liggen gedurende de
bezwarentermijn tussen 9.00 uur en
15.00 uur ter inzage bij het kantoor van de
dienstkring Boven-Rijn en Waal, Spoorstraat 4-6 in Nijmegen.

leuk Voor de kinderen,
fijn Voor de ouders!

Ballonvaren
in uw eigen regio

0.0.
1. dakramen
4. dakgoten
2. gaswandketek
5. rwaiuis &
3. rookgas dakdoorvoeren
hulpstukken

9. sanitair
lO.Bchtkoepeis
11.
12. gasmeters
13. schakelkasten
14. vtoervenwarmings
systemen
15. rioleringsbuizen
& hulpstukken
16. vetafscheiders en
septictonks (afvalwaterzuivering)

Aantrekkelijke groepskorting.
Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

'00'
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BORCULO(Gld.)
tel 0545-272795
LUITEN (Ov.)

ïiildkamp tei. 0523-682099^00^^^)

Heeft u last van

WESPENNESTE
of ander ongedierte?
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Bel dan

OBS VORDEN

OPRUIMING

voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten
ongedierten
"fel. (0575) 55 32 83
06-51 1O 69 55

alle dames- en herenjacks en jassen
alle dames en heren pullovers en sweats
d mkwe rk dat
gezien wordt..
Het 'gezicht' van uw bedrijf
wordt mede bepaald door
uw drukwerk. Het is uw
visitekaartje dat er onberispelijk
behoort uit te zien, zowel in
ontwerp, opmaak, kleur en
tekst.
Goed drukwerk vait op... sterker,
het verhoogt de herkenbaarheid
van uw onderneming.

mode centrum

Wii ziin daarin uw partner.
Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 657378 - E-mail: Jnfofiweevera.nl - ISDN 567370

Zeer geslaagd internationaal folldorefestival
De voorbereiding van het grote
internationale folklore festival
heeft geruime tijd in beslag genomen. Dit grootse evenement,
dat afgelopen weekend werd gehouden op camping "De
Heksenlaak" in Zwiep was georganieersd door de vijf folklore
dansgroepen uit de omgeving,
te weten uit Lochem, Laren,
Barchem, Vorden en Ruurlo.
Vrijdagavond was het dan zover:
het Eurofestival werd geopend in
de manege van "De Heksenlaak",
die nagenoeg geheel bezet was
met zo'n 350 genodigden en bezoekers. Ook alle buitenlandse
groepen en organiserende verenigingen konden de deelnemende
dansers zien optreden vanaf de tribune. Ieder van de organiserende
dansgroepen had gasten uit twee
verschillende landen ondergebracht bij haar leden en bij gastgezinnen. In Ruurlo logeerden onder
anderen de Schotten. Zaterdagmorgen trad die groep op in "De
Bundeling", waar hen ook een lunch werd aangeboden, 's Middags
verzorgden de Schotten verschillende optredens op het Kerkplein,
waar diezelfde morgen de traditionele rommelmarkt werd gehouden van "Sophia's Lust" én de
Speeltuinvereniging. Uiteraard
traden de Schotten op in hun traditionele kostuums en dansten op
live-muziek van hun muzikanten.
De toeschouwers genoten zichtbaar van het vrolijke schouwspel.
De Schotten waren zaterdagavond

ook welkom op een gezellige verjaardag in het dorp, waar zij de
reeds gezellige sfeer een speciaal
tintje gaven en de stemming nog
verhoogden met hun dansen. Vele
verjaardagsgasten dansten met
hen mee, het werd een waar feest.
Andere groepen traden die zaterdag op in verzorgingscentra in andere plaatsen en in winkelcentra
aldaar. Eén van de leden van de
Sloveense groep ontdekte tijdens
het optreden de heer Van den
Broek van de Europese Commissie
in het publiek en natuurlijk moesten zij samen op de foto.
Het festival werd zeker op de zaterdagavond zeer druk bezocht.
Het was één groot feest en het leek
wel of de buitenlandse groepen
zich nog eens extra feestelijk hadden gekleed, terwijl de optredens
nog beter waren dan de avond ervoor; Zo'n 650 bezoekers bouwden
in de inrijhal hun eigen feestje
met muziek en dans. Buiten stonden velen in groepjes te praten
met een hapje en een drankje. Het
programma liep enigszins uit
door toegiften van de groepen,
waardoor de Tsjechische blaaskapel "Vinocanka" pas later kon optreden. Maar toen het zover was,
raakte de dansvloer overvol met
dansers van alle deelnemende nationaliteiten. Ook buiten vormden
zich spontaan groepjes die gingen
dansen. Het weer was prachtig, de
sfeer fantastisch en de reacties van
de buitenlandse gasten was in één
woord: "Super!" Zondagochtend
zat de manege alweer vroeg vol

met alle dansers in klederdracht
voor de oecumenische kerkdienst.
De dienst werd geleid door dominee Antonides uit Barchem, muzikale medewerking werd verleend
door "Markant" uit Ruurlo.
Verbroedering was het thema en
dat past bij een festival. Het is bo-

vendien van toepassing op de crisis in de Balkanlanden. Voor de
slachtoffers in dit gebied was de
opbrengst van de collecte die na de
dienst werd gehouden. Zondagmorgen werd een aantal mensen
thuis verrast met een geweldig
mooi boeket bloemen, dat werd

aangeboden door de organiserende verenigingen en de kerken, die
de oecumenische kerkdienst hebben verzorgd. Zondagavond was er
een groot afsluitingsbal in de manege, speciaal voor de organiserende verenigingen, de gastgezinnen
en de buitenlandse dansgroepen.
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Hét adres voor:

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

(t/m maat 60)

Industrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

• rokken (Setter Lady)
NEDERLANDSE VERENIGING

• bloilSeS korte én lange mouw)

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

druk-

• heren- en damespantalons
• heren- en damesondergoed
• zomerjacks

werk

• T-shirtS, enz. enz. enz.

onze

Kom gerust eens kijken, de koffie staat klaar
Ruime parkeerplaats
Leuke attentie voor elke nieuwe klant

zorg
zijn

ROMIVON
V

Vreeman
Lochemseweg 120 te Harfsen, telefoon (0573) 43 12 02

Wij bieden u
een complete
collectie kaarten
van diverse
leveranciers
o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK
JUBILEUM
DANKBETUIGING
MENU
ROUWWERK
o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen
bidprentjes

Voor het
vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK
kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor
een
eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

J

Koelen, Wassen, Drogen
Reparatie, service

Voor reparatie
en installatie
van sateliet-systemen
radio en televisie
was automaten, koelers,
drogers enz. enz.
Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Ervaar hoe boeiend
— de bouw kan zijn

•sss*

Goldewijk Bouwgroep is een
succesvolle onderneming en
bouwt al sinds 1855 voor
particulieren, ondernemers,
beleggers en woningbouwverenigingen.
Goldewijk -gevestigd in
Doetinchem- is volstrekt anders
dan andere bouwondernemingen.Wij hebben alle
bouwdisciplines -ontwerpers,
timmerlieden, schilders, metselaars etc.- in huis. Goldewijk is
een allround bouwpartner die
vanaf de ontwerpfase
betrokken kan zijn en in heel
Nederland ieder project
"sleutelklaar"kan afwikkelen
en budgettair begeleiden.
Om dit te kunnen realiseren
kiest Goldewijk voor een hoog
kwaliteitsniveau, een overzichtelijke bedrijfsgrootte van
ongeveer 225 vakmensen en
een strakke en flexibele organisatie met zeer korte interne
communicatielijnen en zeer
moderne hulpmiddelen.
Enthousiaste en talentvolle
mensen vinden bij
Goldewijk een boeiende en
afwisselende baan.

...kom zaterdag naar Goldewijk
Op een vrijblijvende manier kennismaken met Goldewijk? Dat kan.
Op zaterdag 3 juli geven wij van 9.00 uur toA^.OO uur een presentatie.
Wij willen je dan graag persoonlijk vertel^^waarom wij met zoveel
plezier bij Goldewijk werken. Als toekomstige collega heb je alle gelegenheid vragen te stellen die je ongetwijfeld zult hebben.
Wat kun je van ons verwachten?
Bouwgroep Goldewijk is een echt Achterhoeks bedrijf, waar collegialiteit,
afspraken nakomen en kwaliteit leveren centraal staan. Door onze
klant- en marktgerichte aanpak groeien wij jaar in, jaar uit stevig door.
Onze projecten vindt u voornamelijk in de regio maar wij werken ook
landelijk met inschakeling van lokale onderaannemers. Wij betalen
goed, bieden gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden en zijn zuinig op
onze "clubsfeer"
Wie is er bij ons welkom?
Kantoor/kadermedewerkers:
• Bouwkundig tekenaars
• Calculator/werkvoorbereider
• Uitvoerders
• Assistent-uitvoerders
• Bouwkundig service-garantie coördinator
Bouwpersoneel:
• Woning- en utiliteitswerken: timmerlieden en metselaars
• Het G-Team; voor alle verbouwwerkzaamheden: vakbekwame timmerlieden en metselaars
Lijkt het je wat?
Zie jij het zitten om bij Goldewijk te werken?
Dan ben je van harte welkom op zaterdag 3 juli.
Ons adres is: Nijverheidsweg 12, Doetinchem.
Meer weten?
Dan kun je bellen met Henk te West of Marcel Eekelder,
telefoon: (0314) 3343 51.

Vakmensen die méér kunnen, lopen binnen bij Goldewijk

DRUKKERIJ

WEEVHIS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Radio en TV
Sateliet-systemen

B O U W G R O l P

ZOMERQPWMING
Jersey hoeslakens
90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 va n 54,95

nu
nu
nu
nu
nu

voor waterbedden
van 59,95

nu 54,95

24,95
27,95
34,95
44,95
49,95

100% katoenen jersey
mooie kwaliteit voor dikke matrassen
1-pers. van 39,95
nu
29,95
2-pers. van 59,50
nu
44,95
Lits jumeaux, van 69,nu
59,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

Lakensets Broderie ecru
1-pers. van 79,95
2-pers. van 119,95
lits jumeaux van 139,-

nu 59,95
nu 99,95
nu 119,00

Satijnen lakens in 100% katoen
alleen l -pers. in wit en oud rose
extra groot van 79,95
nu

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95
n U 15,95
90/220 cm van 29,95
nU
19,95
140/200 cm van 33,95
nu
23,95
160/200 cm van 43,95
nu
33,95
180/200 cm van 44,95
n U 34,95
Slopen per 2 stuks
nU
9,95
Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van. 59,00
nu
140/200 va n 69,00
J1U
180/200 van 89,00
nu

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

9,95

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

Synthetisch kussen

nu 24,95

gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,nu 2 voor 99,van 69,- voor 49,-

39,00
CINDERELLA. ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 2000 stuks

katoen

i-persoons
ook extra lang
2-persoons

vanaf 29,vanaf 39,-

lits jumeaux

vanaf 59,-

g^

55x90

nu

dekbedsets in kTOerdessins vanaf 29,Dekbedovertrek Teletubbies
met gratis sterkussentje nu
49,-

'

K synthetisch
S25

OQ

Sïï S* nu
S SS
M

ss- ~~

ERBELLE DEKBED OVERTREKKtN

± 1000 stuks

Sublieme kwa^Asatijn en 100% katoen
69,1-persoons vaii^ra9

99,-

'°°

nu 79,n U 119,nu 59,-

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
nu 2 VOOf

Washandjes Seahorse

van 4,50

nu 3,50

50/100 van 16,95

nu 2 voor 14,95

Badlaken Seahorse
70/140 cm van 29,95

nu 9,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95
nu 39,95

4 stuks voor 10,-

35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.

van 99,-

nu 49,-

15% donskussen
stevig en toch zacht

^^

Wiu 69,-

van 99,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,nu 99,Neksteunkussen
van latex met badstof stretch ti

van 139,-

nu 99,-

Velours strandiaken 86/160 cm

van 45,-

nu voor 29,95

100/180 cm
van 69,95,-

nu VOOf

90/200 cm
v

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

vanaf

keukendoek + theedoek (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95
nU 4,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk
nu 4 VOOT 10,00
Halflinnen
vanaf
Ovenwanten en pannenlappen

3,95

halve prijs

nu 5,95
inwafelstructuur

Restanten badlakens
effen van 49,95
nu VOOr

29,95

Grote partij baddoeken prachtige
kwaliteit met korting van 20 tot 50%

34,95

39,95
J

.„., nu 89,95
160/230 cm van 189.280/230 cm van 199.

I49f.

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt.
1-persoons 140/200 van 299,n U 179,2-persoons 200/200 van 399,HU 279,lits jumeaux 240/200 van 469,- n U 319,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veert/es.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 599,nu 299,2-persoons 200/200 van 899,HU 499,lits jumeaux 240/200 van 1099,- RU 599,Ook leverbaar in extra lang. (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,OU
59,extra lang 135/220 van 109,nU
69,2-persoons 200/200 van 169,nu
99,Lits jumeaux 240/200 van 499,- RU 119,extra lang 240/220 van 229,nu 139,Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
l-persoons 140/200 van 179,flü
79,2-persoons 200/200 van 249,nu 149,lits jumeaux 240/200 van 279,- flU 169,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)
Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,nu 149,2-persoons 200/200 van 409,nu 219,lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 249,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk
1-persoons van 299,nu 199,2-persoons van 439,HU 299,Lits jumeaux van 499,nu 369,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M, L en XL

nu 59,95
Velours damesbadjas
met kraag in pantermotief
van/149,95

nu 79,95

Dames en heren badjassen
in een mooielOO% katoenen badstof
van/ 129,
nu 79,95

Castendoekje

nu 3,50

49,95

nu 9,95

van 19,95

Baddoeken met ingeschoren motief
50/100 cm van 15,95
nU
9,95

Washandje
van 4,50

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOr

Theedoeken

Washandjes diverse kleuren

30/50 cm van 9,95

69,-

Badstof strandiaken
100/200 cm van 59,95 nu VOOf

25,-

baddoek Seahorse

nu 2 VOOr

STKANDLAKEN8

van Polydaun
van 129,95
extra groot van 169,95
nog enkele restanten

12 kleuren van 19,95

nu 2 voor 39,-

Canienveren kussen

o.o. de merken;

6oxno
x

Synthetisch kussen
met holtow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.

van 29,95

Donzen dekbedden

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,n U 259,2-persoons 200/200 van 699,n U 399,lits jumeaux 240/200 van 799,- UU 449,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Ronde kleden vanaf f W
Oekservetten vanaf f 5,00

39,00
49,00
69,00

Satijnen slopen in diverse dessins
60/70 van 19,95
nU
moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

Teveel om op te
noemen

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95

1-persoons 140/200 van 99,nu
69,2-persoons 200/200 van 149,nU
99,lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)
Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,I1U 129,2-persoons 200/200 van 259,nu 179,lits jumeaux 240/200 van 319,- n U 219,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

nu 24,95

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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Brummen
Voor«t
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