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Zonnige klanken tijdens
concert Sursum Corda

W E E K E N D D I E N S T E N

Ondanks de sombere weersomstan-
digheden heeft de muziekvereniging
"Sursum Corda" dit weekend gewoon
op het Marktplein een zomeravond-
concert gegeven, waarvoor een rede-
lijke publieke belangstelling be-
stond.

Het harmonieorkest onder leiding van
dirigent Gerald Roerdinkholder hield
zich vanaf het begin vast aan zomerse"
nummers. Onder andere werd gespeeld
"The Stone Guest" Joy of Music. Vervol-
gens kwamen de majorettes aan de
beurt Onder leiding van Erna Wolsink
werd er lustig op los gedanst.
Ook een primeur deze avond. Het was na-
melijk de eerste keer dat de malletband
onder leiding van de nieuwe dirigent
Emile Laarveld een optreden verzorgde.
De band bracht het er bijzonder goed
vanaf. Voorts kon het publiek genieten
van nummers zoals "La Fiesta" en "Con
Tinto". De allerkleinste majorettes, beter

gezegd de minirettes, lieten deze avond
eveneens ergenthousiast hun "kunsten"
zien. Na deJwze speelde het harmonie-
orkest ondeWnder werken uit het reper-
toir van Abba en Toto. Het concert werd
afgesloten met een gezamenlijke mars
van het orkest en de malletband.

Afgelopen ^terdag was het voor een
aantal leerH^en en leden van de chris-
telijke muziekvereniging Sursum Corda
een spannende dag. Zij legden het har-
monie-fenfare-muziekexamen af van de
Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen. Alle kandidaten
gingen op voor het A-examen en keerden
huiswaarts met mooie cijferlijsten. Dit
waren achtereenvolgens Bas Nijland en
Petera Letterman op trompet, Geert-Jan
Dijkerman op slagwerk en Wim Wichers
en Marlies Pelgrum op schuiftrombone.
Een week eerder legde ook al een leer-
ling van Sursum Corda muziekexamen
af. Op trompet was dit Hayko Elerie.

Afscheidsavond van
groep 8 'Het Hoge'
Donderdag 25 juni beleefde en verzorg-
de groep acht van school Het Hoge haar
afscheidsavond in het Dorpscentrum. In
het jargon van de school wordt deze bij-
eenkomst nog altijd 'feestelijke ouder-
avond' genoemd. Een term die doet ver-
moeden dat de ouders de hoofdrol spe
len. Dat doen ze ook: ze zijn de toe
schouwers. Een avond van de kinderen,
vóór de ouders derhalve. De heer Kroes-
bergen, voorzitter van de schoolvereni-
ging, opende de avond met een korte toe
spraak en een gebed. Direkteur Reindsen
leidde vervolgens de avond in. Dé kin-
deren van groep acht deden daarna zin-
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gend een 'rondje Europa'. Het laatste lied
We houden van Oranje' werd door de
zaal - die behalve ouders ook opa's, oma's
en oud-leerlingen bevatte - luidkeels
meegezongen. Ook de opvoering van de
musical 'De vreemde kist' werd bijzonder
gewaardeerd door het publiek. Met een
roos voor elke juf en meester en een ge-
dicht met een persoonlijke strofe voor
elk van hen, besloten de kinderen hun
bijdrage aan deze avond. Een slotlied,
meegezongen door alle aanwezigen,
vormde de afsluiting van deze zeer ge
slaagde bijeenkomst.

Concert Jubal
Muziekvereniging Jubal sluit zondagoch-
tend 12 juli haar seizoen af met een
openluchtconcert op camping De Kleine
Steege in Wichmond. Onder het genot
van een drankje en een hapje kunt u lui-
steren naar de drumband en de harmo-
nie. Het programma zal bestaan uit lich-
te muziek die geschikt is om in de open-
lucht te blazen. Zo staan weer popmed-
leys, filmmuziek, marsen maar ook voet-
balliedjes op het programma. Zie ook ad-
vertentie.

Kapel Wildenborch
Zondag 12 juli 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 juli 10.00 uur zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 juli 10.00 uur N. Esmeyer, Hoenderlo;
19.00 uur H.G. Dijkman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 11 juli 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 12 juli 10.00 uur eucharisitieviering,
volkszang.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 11 juli 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 12 juli 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
12-13 juli: past. F. de Heus. Zutphen, tel. (0575)
526965.

Huisarts 11-12 juli: dr. Sterringa, Schoolstraat
9. tel. 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
11-12 juli: G.M. Wolsink. Laren, tel (0573) 402124.
Spreekuur voor spoedge^^ î zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur.

£|

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voorvaderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbe^Bng en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 112. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en 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 wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30.
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 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 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0575) 461400. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0575) 461460.

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. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij het SWOV-kantoor. Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg lc, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur. vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vïerakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

VW-kantoor tel
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 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 ge-
zondheidszorg.
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. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje^ïek-ie aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
de SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo. tel.
(0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, teL (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV, tel.
553405.



Contactjes
/ I J M uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling, als een rekening ge/on-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2.50 kosten m reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieu/e opgaven worden met
gep l . . . ' Ionisch opgege-
ven Contac t jes worden bij
eventuele fouten niet grat is
h e r p l ; i , i t : ; t . dt; geplaatste ad-
ver tent ie dient wel verrekend
te worden Schri f tel i jke opga-
ven worden bij fout ieve plaat-
sing wel gratis herhaald

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

Ter gelegenheid van

KAS BENWEN
Ie Lustrum

Ballonvluchten
op zaterdag

22 augustus 1998

Voor info en opgave
tel. (0575)55 69 55

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Te koop aangeboden: een-
persoons kano zeer luxe,
t.e.a.b. Tel. (0315) 65 29 21

• Zuid Frankrijk: Hotel met
10 kamers gelegen in een
mooi dorp. Prijs 400.000 F, la-
ge huur. Hotel/Rest. + boer-
derij 20 ha. Prijs 2.350.000 F.
Verbouwingen en zoekop-
drachten. Tel./Fax (0573) 46
12 14

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. Steenblik, Nieuwen-
huisweg 4 te Vorden, tel.
(0575) 46 17 70. Geopend op
dinsdag, donderdag en zater-
dag

e 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHÜUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

f Quiche DordogneS
225 >>w deze week per stuk mmn • ƒ

V Yoghurt- V
vruchtenschelpen

2 10
• ƒ

J Perzik-kwarkvlaai >N

10 95
> 1U* S

L, ECHTE rtL?
{§AWUR|H-f

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Wamsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Wegens vakantie gevloten
van maandag 13 Juli t/m zaterdag 1 aug.

uuóta

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

• Steek je licht op bij de
Wereldwinkel. Nu bamboe
tuinfakkels te koop. Diverse
maten.

• 32-jarige amazone zoekt
paard om op te rijden. 4 jaar
rij-ervaring. Tel. (0575) 52 18
41 (na 18.00 uur)

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen vanaf donderdag 9 juli.
Fam Scheffer, Nieuwenhuis-
weg 1, Delden, tel. 55 13 33.
Woensdags gesloten

• Tijdelijk verkrijgbaar bij de
WERELDWINKEL: Mango chut-
ney van 5,75 nu voor 2,89!

• Te koop: badgeiser Vail-
lant, met muurdoorvoer, in uit-
stekende staat van onder-
houd t.e.a.b. Tel. (0575) 55 31
36

Wat wordt het ? 1,2,3 of 4?
Ook voor u nu 4 kansen op het voetbalspel
Bij aankoop van grasmatjes, middenstippen, comervlaggen
of halve finale kansen; een gratis kanskaart.
Misschien worden U én Oranje nummer 1.

WOENSDAG 6EHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnltzeldag

Gepaneerde

Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRUDA6 PIEKENOA6
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Casselerrib

100 gram f 1,98

Snijworst, fijn of grof

100 gram f 1,49

ZATERDAG BIEFSTUKDAfi

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

500 gram

magere priklapjes f 7,98

1O speklappen voor f 10,—

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 Vlindervinken +
4 Hamburgers

f7,95samen

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Nu boeken
eld besparen

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

MetroPost
MetroRDst is een stadspostdienst in

Zutphen e.o. en wij zijn

met spoed!!
opzoek naar

(bij voorkeur huisvrouw, vroeg-
gepensioneerae) voor het bezorgen

van post in Vorden.

Wij bieden:
leuke bijverdiensten voor een
beperkt aantal uren per week.

Heeft u interesse, stuur dan een kort
briefje naar

MetroPost
tav. de heer F Koster,

Stationsplein 4a
7201 ML Zutphen

nu 8 dagen vanaf f 875,- p.p.

Tunesië, Djerba

Sa m os, Pythagorio n

nu 8 dagen vanaf T 8 9 7 f" p.p.

nu 8 dagen vanaf

New York nu vanaf

ff 515,-

f 815,-

f 798,-

p.p.

p.p.

p.p.

nu 8 dagen vanaf l I O 7 5 f "* p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.robobank.nl Rabobank
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Mart
HANS MARIEN
broertje van Bas en
Esmée

26 juni 1998

Hans en Rita
Boers-Meenink

Zutphenseweg 107
7251 DN Vorden

Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

SUSANNE FREDRIKA
WILHELMINA

Susanne

Zij is geboren op 26 juni 1998
om 03.22 uur, weegt 3340
gram en is 51 cm lang.

Gerrit, Marian, Stefan
en LJnda
Weenk-Loman

Den Elterweg 111
7233 SM Vierakker

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon

Frank

2 juli 1998

Jeroen en Berdie
Tolkamp-Lenselink

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden
Tel. (0575) 55 39 13

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en zusje

JOHANNA
WILHELMINA ANOUK

Wij noemen haar

Anouk

4 juli 1998.
Zij weegt 3250 gram en is 51
cm lang.

Wim, Jolanda en Tim
Hulshof-te Winkel

Zutphenseweg 96a
7251 DR Vorden
Tel. (0575) 55 37 35

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het
overlijden van mijn man

JAN JACOB
VAN DER PEUL

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u
op deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam,
J. van der Peijl-
Wunderink

Vorden, juli 1998

KAS BENDJEH
presenteert:

Vordense Night
of the Proms

zaterdag
22 augustus 1998

KRANENBURG, VORDEN

Geert Lenselink & Zsóka Csiki

gaan trouwen D.V. op vrijdag 17 juli
1998 om 10.00 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo (gld.).

Een ieder die ons wil komen felicite-
ren, is van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo
(Gld.).

Ons adres wordt:
Nieuwstad 24
7251 AH Vorden

Na een kort ziekbed is onverwacht van ons heen-
gegaan mijn lieve zoon, broer, onze zwager en oom

HENKEGGINK
ECHTGENOOT VAN JOHANNA VAN TIL

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: H.A. Eggink-Reerink

Vorden: Jo Egg i n k-Meijer

Vorden: Eet en Annie Eggink-Lettink

Neven en nichten

Vorden, 28 juni 1998

Na een langdurige ziekte is uit ons midden wegge-
nomen onze lieve zuster en tante

JOHANNA GERRITDINA
ZWEVERINK

ECHTGENOTE VAN T. LEUNK

VordeliT G.J. Vreeman-Zweverink

J.A. Visschers-Zweverink

Neven en nichten

Vorden, 29 juni 1998

Een trouw lid is van ons heengegaan.

JOHANNA GERRITDINA
LEUNK-ZWEVERINK

Bestuur en leden van
HVG Wildenborch

Vorden, 29 juni 1998

Hartelijk dank voor de overweldigende belangstel-
ling en deelneming welke u ons heeft betoond tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

CEES KLUFT

Ali Elizabeth Kluft-Poppen

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 1998

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Onze
minuulkaart

minutesteak
// 700 gr.

~692
Snijworst,
gegrilde kipf ilet,
(100 gr. per soort),
samen voor

65 5 gepaneerde
ribkarbonades
gevulde paprika
100 gr.

nasi/bami goreng,
500 gr.

Schwarzwalder,
schinken

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
29 augustus

26 september - 31
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

halen

betalen

(japuchon
^^ Jeuqdmode
Raadhuisstraat 25, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 32 79

Hiermee wil gym.ver. 'Sparta'
haar sponsors bedanken

dankzij jullie steun en medewerking
kunnen we weer terug kijken op een zeer
geslaagde 31e avondvierdaagse:

Drogisterij Ten Kate

Keurslager Vlogman

Groentenvakman Hurtink

Super De Boer

Restaurant Asya

lJssalon Kerkepad

Handelsonderneming Weigraven

Schildersbedrijf Peters

Drukkerij Weevers

Sponsors bedankt en misschien tot volgend jaar

Zutphenseweg IA Telefoon (0575) 5518 85

malse SLA
per krop O?9

harde TOMATEN
500 gram

flinke KOMKOMMER
per stuk

IJSBER6SLAMIX
zakje 200 gram 179

SALADE VAN HET HUIS
200 gram

49

Wij hebben diverse soorten
(kruiden)azijn in ons assortiment

TRESANE CRÈME
zuiver melkproduct,
verfijnt uw soepen, uu/on, salade's
en kan op de boterham, per kuipje 275

KRUIDEN BRIE
100 gram

2?8

BAKCAMEMBERT
per pak, 2 stuks 6?5

heerlijke HUISWIJN
per fles

95

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE... U!
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• Telefoon gemeente; (0575) 55 7*74

• Telefax gemeente: f575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
&30 tot 1100 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 17.00 uur.

HAvcmÓapensteüing afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
1&3̂ 20>00 uur (zie publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
vweötpuders:
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 - 1ZOÖ uur
en volgens afspraak.

VVfcthouderDJ. Muïdet^e-Meuïenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 -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 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdagvan 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13,30 tot 20,30 uur;
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

plaats

Vierakkersestraat-
weg 45a, Vierakker

aanvrager

B. Pandijs

inhoud

bouwen woning

datum ontvangst

30-06-98

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen

plaats aanvrager

Veldwijkerweg l
Biesterveld 49

E.R.M. Wesselink
PAJ. van Dijk

Lindeseweg 20 R. Schreve
Wiersserbroekweg 18 mts. HJ. en

A.H. Klein Geltink stal

monumentenvergunningen

inhoud

vernieuwen woning
bouwen woning met
garage
verbouwen wonin;
vergroten ligboxen-

vnjstelling

hoogte
bodemonderzoek

bodemonderzoek

plaats

Vierakkersestraat-
weg 37, Vierakker

sloopvergunning

plaats

Vordensebosweg l

aanlegvergunning

plaats

Helderboomsdijk 2

aanvrager

Stichting Beheer
Ludgerusgebouw

aanvrager

inhoud

bouwen toiletruimte

inhoud

M.W.C.T. Dierking slopen woning en schuur

aanvrager inhoud

mw. D. Hillege en aanleggen vijver
P. Becker

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.

PENSARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE ONTWERP-
BELEIDSREGELS VOOR HET TIJDELIJK PLAATSEN, BOUWENEN
BEWONEN VAN NIET VOOR BEWONING BESTEMDE GEBOUWEN.

Regelmatig ontvangen wij verzoeken om toestemming voor het tijdelijk bewonen van
een niet als woning aangemerkt gebouw, zoals een stacaravan of een tijdelijk ver-
bouwde schuur. Meestal gaat het om een tijdelijk onderkomen tijdens de verbouw
van de op hetzelfde perceel aanwezige woning.

Deze tijdelijke bewoning is vrijwel altijd in strijd met de geldende bestemmingsvoor-
schriften. Bovendien voldoet zo'n tijdelijk onderkomen vaak niet aan redelijke eisen
van welstand en/of aan de bouwtechnische eisen, die voor woningen gelden. De Wet
op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet bieden ons mogelijkheden om - met
vrijstelling - toch medewerking te verlenen.

Tot nu toe beoordeelden wij deze verzoeken ad-hoc: eerst via het innemen van een
principe-standpunt en vervolgens aan het eind van de wettelijk voorgeschreven proce-

dure, die onder meer ter-inzage-legging van het verzoek en het voornemen tot het
verlenen van vrijstelling inhoudt. Om op voorhand helderheid te verschaffen, wan-
neer wij in beginsel medewerking willen verlenen, hebben wij ontwerp-beleidsregels
opgesteld. Na vaststelling van die regels kan bovendien enige tijdwinst bij de behan-
deling van deze verzoeken ontstaan. Voor niet genoemde situaties blijft een afzonder-
lijke beoordeling noodzakelijk. Datzelfde geldt in alle gevallen voor het doorlopen
van de formele procedure.

De ontwerp-beleidsregels liggen met ingang van 9 juli tot en met 5 augustus 1998 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure ex. afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens deze periode
hun zienswijze schriftelijk of mondeling bij ons naar voren brengen.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Op 11 juli 1998 is er een buurtfeest in het Elshof. Van 15.00 - 01.00 uur is deze weg af-
gesloten voor bestuurders van voertuigen.

NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING BELASTINGJAAR 1998

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

j Ondergetekende

! Straat

! Postcode en Woonplaats

; Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199
J van hond(en) ouder dan 3" maanden.

houder/houdster is

! Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer op
! Kynologisch Gebied, hienM^et registratienummer en de kennelnaam vermelden.
i
• registratienummer kennelnaam

J Indien het een afinelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit
! zijnde aantal honden op t^fcven. Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.
i
! Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

! Vorden, 19

(handtekening)

UURAANPASSING OP l JULI

De huur van uw huurwoning kan jaarlijks worden aangepast. Dit gebeurt meestal op
l juli. De huur mag met maximaal 6,5 % stijgen. Dit geldt voor alle huurwoningen.
De aanpassing van de huur verschilt per woning. Dat hangt onder andere af van de
kwaliteit van de woning (bijv. grootte, onderhoud, voorzieningen). Hierdoor is niet te
zeggen hoe hoog de huuraanpassing voor uw woning is. Als de huur van uw woning
op l juli wordt aangepast, dan krijgt u van de verhuurder vóór l juni een brief. Bij een
huurverhoging van meer dan 5,5 % moet deze verhoging worden toegelicht. Dit ge-
beurt met een speciaal formulier (huuraanzeggingsformulier).

Hoe maakt u bezwaar tegen de huurverhoging?
U dient een bezwaar in bij de verhuurder.
Als u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u bezwaar maken bij de ver-
huurder. Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw woning slecht onderhouden is. Als u be-
zwaar wilt maken, neem dan eerst contact op met uw verhuurder. Uw verhuurder
kan proberen aan uw bezwaren tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door reparaties aan
uw huis uit te voeren. Als u dan nog bij uw bezwaren blijft, moet u een speciaal for-
mulier invullen. Dit heet een bezwaarschrift. Het formulier kunt u krijgen bij de
huurcommissie, Pels Rijckenstraat l, Postbus 265, 2600 AG Arnhem, telefoon (026)
352 83 70, fax (026) 352 83 64 en soms ook bij de verhuurder. Is de huurverhoging ho-
ger dan 5,5 %, dan ontvangt u dit van de verhuurder (achterzijde van de toelichting
op de huurverhoging).

Voor wanneer moet u het bezwaar indienen?
U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken vanaf de ingangsdatum van de huurver-
hoging inleveren bij de verhuurder. Bij een huurverhoging per l juli is dat vóór 12 au-
gustus. Als de verhuurder niet akkoord gaat met uw bezwaar, moet hij zijn commen-
taar vóór 23 september aan de huurcommissie geven. De huurcommissie laat een des-
kundige een onderzoek instellen naar uw bezwaren en vraagt het commentaar daar-
op van de verhuurder. Tijdens een bijeenkomst kunt u uw bezwaar komen toelichten.
De huurcommissie doet daarna een uitspraak. Als u of de verhuurder het daar niet
mee eens zijn, kan de kantonrechter gevraagd worden de huurprijs vast te stellen. De
procedure bij de huurcommissie is gratis. De procedure bij de rechtbank niet.
Een laag inkomen is geen reden om bezwaar te maken tegen een huurverhoging. U
kunt dan eventueel wel in aanmerking komen voor huursubsidie.



huursubsidie
U kunt - in bepaalde gevallen - in aanmerking komen voor huursubsidie.
Huursubsidie houdt in dat de overheid een gedeelte van uw huur betaalt als uw huur
te hoog is in verhouding tot uw inkomen.

Of u voor huursubsidie in aanmerking komt hangt onder meer af van uw inkomen,
uw huur, uw vermogen en uw leeftijd. U moet in ieder geval op l juli 1998 18 jaar of
ouder (of getrouwd) zijn en een zelfstandige woning huren. Als u zelf kiest voor een
dure woning, terwijl een goedkoper huis beschikbaar is, dan hoeft de overheid u geen
huursubsidie te geven. Voor de hoogte van het subsidiebedrag wordt naast uw inko-
men, uw huur en uw leeftijd ook nog gekeken naar uw gezinsgrootte.

Toeslagen
Aanvragers van huursubsidie krijgen bovenop hun huursubsidie een toeslag. Als u al-
leen woont krijgt u een toeslag van ƒ 4,00 per maand, als u met meerdere mensen in
een huis woont, krijgt u een toeslag van ƒ 8,00 per maand. Als u inwonende kinderen
heeft én recht op huursubsidie, krijgt u ook nog een kindertoeslag. Bij één of twee
kinderen jonger dan 18 jaar is deze toeslag ƒ 32,00 per maand. Bij drie of meer kinde-
ren jonger dan 18 jaar is de toeslag ƒ 43,00 per maand.

Btj' welk huur kunt u huursubsidie aanvragen?
U kunt alleen in aanmerking komen voor huursubsidie wanneer uw wo-
ning een huur heeft tussen de ƒ 339,00 en ƒ 1085,00. Voor jongeren tot 23
jaar geldt een maximumhuur van ƒ 593,00.
Het gaat hierbij om de kale huur (dus de huur zonder gas, licht en elektriciteit). Wel
moet u bepaalde servicekosten, met een maximum van ƒ 25,00 per kostenpost, per
maand bij uw kale huur optellen (zoals kosten van het schoonhouden van gemeen-
schappelijke ruimten).

Bij welk inkomen kunt u recht hebben op huursubsidie?
U kunt in aanmerking komen voor huursubsidie als uw belastbaar jaarin-
komen over 1997 minder is dan :
ƒ 36.500,00 als. u alleen woont en op l januari 1997 jonger bent dan 66 jaar
ƒ 48.600,00 als u met meerdere personen woont en op l januari 1997 jonger ben

dan 66 jaar
ƒ 30.750,00 als u alleen woont en op l januari 1997 66 jaar of ouder bent
ƒ 40.500,00 als u met meerdere personen woont en op l januari 1997 66 jaar of

ouder bent
Met het inkomen wordt bedoeld uw salaris of uw uitkering. Als u met meerdere men-
sen in één huis woont, wordt gekeken naar het totale belastbaar jaarinkomen van al-
le medebewoners. Ook als u samenwoont met bijvoorbeeld een familielid of een
vriend(in), wordt dat inkomen meegerekend. Het inkomen van inwonende kinderen
onder de 23 jaar hoeft u niet op te geven zolang die inkomsten minder dan ƒ 9.000,—
zijn. Als het inkomen van het kind boven de ƒ 9.000,00 komt, hoeft u alleen het be-
drag boven de ƒ 9.000,— op te geven. De gegevens over uw inkomen wordt door de
Belastingdienst gecontroleerd.

Hoeveel vermogen kunt u hebben om toch voor huursubsidie in aanmerking te komen?
Uw leeftijd en de grootte van uw gezin bepalen de hoogte van het vermo-
gen dat u mag hebben om toch nog in aanmerl̂ Ég voor huursubsidie te
komen.
Met vermogen wordt bedoeld de bedragen op uw spaarrekeningen en gewone reke-
ningen en de verkoopwaarde van uw bezittingen, zoals auto, motor en caravan. De
waarde van uw huisraad telt niet mee. Er wordt gekeken naar het totale vermogen
van u en uw medebewoners. Schulden en leningen mogen van het totale vermogen
worden afgetrokken. Als u inwonende kinderen hebt Jfceft u hun vermogen tot ƒ
2.000,00 niet als vermogen op te geven. Als het vermogro van het kind boven de ƒ
2.000,00 komt, hoeft u alleen het bedrag boven de ƒ 2.000,00 op te geven.

U kunt in aanmerking komen voor huursubsidie als uw vermogen onder de volgende
grenzen ligt:

U woont alleen en bent op 30 juni 1998 jonger 64 jaar: ƒ 38.850,00
- U woont alleen en bent op 30 juni 1998 64 jaar of ouder: ƒ 66.450,00
- U woont niet alleen en u bent op 30 juni 1998 allemaal jonger dan 64 jaar: ƒ

57.250,00
- U woont niet alleen en één van u is op 30 juni 1998 64 jaar of ouder: ƒ 92.000,00

Voor welke datum moet u de huursubsidie-aanvraag indienen?
Uw aanvraag moet u binnen drie maanden (na l juli) indienen, dus vóór l
oktober (of binnen drie maanden nadat u bent verhuisd).
U moet dus voor l oktober 1998 huursubsidie aanvragen. Wacht niet te lang met het
aanvragen. Doe het zo snel u de huurverhoging weet. De formulieren voor het aan-
vragen kunt u krijgen bij uw verhuurder of bij uw gemeente (afdeling welzijn).

Als u in aanmerking komt voor huursubsidie, dan krijgt u huursubsidie voor één jaar.
De nieuwe periode loopt van l juli tot en met 30 juni 1999. U moet ieder jaar opnieuw
een subsidie-aanvraag indienen, ook als u eerder huursubsidie heeft ontvangen. U
krijgt niet automatisch ieder jaar huursubsidie. Ook als u verhuist, moet u ook op-
nieuw huursubsidie aanvragen.

Waar dient u de aanvraag in?
1. Bij de verhuurder.
2. Bij de gemeente.

De gemeente en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM) beoordelen uw aanvraag. Zij controleren bij het bevolkingsregister of alle per-
sonen op het aanvraagformulier ingeschreven staan op uw adres. Als u huursubsidie
aanvraagt, moet u er dus voor zorgen dat u en uw medebewoners allemaal bij het be-
volkingsregister staan in-geschreven. De gegevens over uw inkomen en uw vermogen
controleert de Belastingdienst.

Huursubsidie is er niet alleen voor mensen met lage inkomens.
Afhankelijk van uw gezinssamenstelling kunt u met een belastbaar inkomen tot ƒ
48.600,00 voor huursubsidie in aanmerking komen.

Ook bij een lage huur kunt u huursubsidie krijgen.
Er wordt al huursubsidie gegeven bij een huur vanaf ƒ 339,00 per maand.

Een aanvraag indienen loont de moeite.
De huursubsidie kan oplopen tot honderden guldens per maand. Maar ook een klein
bedrag is mogelijk. Een subsidie van ƒ 25,00 per maand lijkt weinig, maar is wel ƒ
300,00 per jaar.

Een aanvraagformulier lijkt niet eenvoudig.
Maar u kunt altijd hulp vragen om het formulier in te vullen. De gemeente of uw ver-
huurder helpen u daarbij.

Meer informatie
Als u vragen heeft ox^wuursubsidie kunt u terecht bij:
- uw verhuurder;
- Bureau Persoonlijke Voorlichting van het ministerie van VROM,

telefoon (070) 339 50 50
- afdeling Welzijn van de gemeente, mevrouw A.M. Veenstra,

telefoon (0575) 55^74.

Voor algemene vragen over de Rijksoverheid kunt u op kantoordagen van 9.00 - 21.00
uur gratis bellen met de Postbus 51 Infolijn, telefoon 0800 - 8051.

8 juli Open Huis
Stichting
Welzijn Ouderen

De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) houdt woensdag 8 juli Open

Huis. De SWOV haakt daarmee in op de
activiteiten van De Wehme. Deze week
zal er een feestweek worden gehouden in
het woonzorgcomplex in het kader van
de zojuist afgeronde verbouwing.
Behalve de bezichtiging van de nieuwe
werkruimte van de SWOV kunnen de be-
zoekers kennis maken met de verschil-
lende voorzieniningen en activiteiten
van de stichting.

Opbrengst collecte
De collecte van de Maag Lever Darm
Stichting leverde in Vorden f 1.439,70 op.
De Maag Lever Darm Week staat in het
teken van spijsverteringsziekten. Eén op
de zeven mensen in Nederland heeft
klachten aan maag, lever of darmen. Met
uw gift kan de Maag Lever Darm
Stichting een hoop doen voor die twee

Lot brengt beslissing bij vogelschieten Oranjefeest Medlertol:

Groot Nuelend schutterskoning
Het Oranjefeest op de Medlertol kon
zaterdagmiddag al helemaal niet
meer stuk, toen direkt na afloop van
de volkspelen er een grroot scherm
werd geplaatst zodat met zijn allen
naar de Oranjejongens in Marseille
gekeken kon worden. Dus werd het
Oranjegevoel nogeens extra "aange-
dikt". Om even de vergelijking met
het WJC voetbal door te trekken ook
in het Medler verrassingselementen.
Bij het vogelschieten werd alle kruit
verschoten, maar geen beslissing.
Dan maar loten. En zo werd Reinier
Groot Nuelend de nieuwe schutters-
koning.

Het Oranjefeest op de Medlertol begon
vrijdagavond met de opvoering van het
blijspel "Familie ook niet alles". Een leuk
stuk dat gespeeld werd door de toneel-
vereniging A.E.V. uit Exel. De muziekver-
eniging "Concordia" omlijstte zaterdag-
middag het "spelgebeuren", terwijl de
Flamingo's dat zaterdagavond in de feest-
hal deden, waarbij de band onder groot
gejuich van de aanwezigen iedereen van

het scoreverloop van de Duitsers tegen
de Kroaten op de hoogte hield. Waarom
juichen we als Nederlanders toch altijd
bij nederlagen van onze oosterburen?

De uitslagen van de diverse spelen wa-
ren: Vogelschieten: l na loting Reinier
Groot Nuelend(schutterskoning); 2
Reinier Hendriksen (kop);3 Reinier
Hendriksen (l.vleugel);4 Gerben Mullink
(staart, eveneens na loting).
Dogcarrijden: l Genie Enzerink;2 Ria KI.
Wassink; 3 Jannie Vliem; 4 Hermien
Fokkink; 5 Linie Hendriksen.
Boogschieten: l Hans Rothman; 2 Henk
Meijerink; 3 Gertjan Vliem; 4 Herman
Geerlings; 5 Erik Hulstijn. Flessentent: l
Arnold van Woerkom; 2 Ruud Mullink; 3
Henk Meijerink; 4 Reinier Groot
Nuelend;5 Gertjan Vliem. Schijfschieten:
l Henk Meijerink; 2 Jan Gotink; 3 Henk
Gotink; 4 Dewald Meijerink; 5 Erik
Hulstijn. Pijltjesgooien: l Gerard
Berends; 2 Reinier Hendriksen; 3 Erik
Hulstijn; 4 Ninette Hamoen; 5 Patrick
Kuipers. Korfballen: l Mandy Gotink; 2
Driekus KI. Geltink; 3 Ab Knoef; 4 Henk

Meijerink; 5 Hans Rothman. Ringsteken
per fiets: l Driekus KI. Geltink; 2 Jan
Keurentjes; 3 Reinier Groot Nuelend; 4
Linie Hendriksen; 5 Marieke Neerlaar.
Doeltrappen: l Gerben Mullink; 2 André
Klein Geltink;3 Arjan Berenpas; 4 Ruud
Mullink; 5 Erik Eijkelkamp. Kegelen: l
Evert Boertien; 2 Herman Geerligs; 3
Gerda Eijkelkamp;4 Gerda Bogchelman;
5 Dick Brummelman. Boomstamgooien:
1 André Klein Geltink; 2 Arjan Wilgen-
hof; 3 Aart Ribbers; 4 Hans Rothman; 5
Reinier Hendriksen. Het "raadspel" werd
gewonnen door mevrouw A. Eykelkamp
uit Gaanderen.

Uitslagen kinderspelen: Peuters l Demi
Duistermaat; 2 Saskia Gudde; 3 Nienke
Enzerink. Groep l en 2: l Bob Keurentjes;
2 Erwin Menkveld; 3 Liza Berends; 4
Anne Gudde. Groep 3 en 4: l Niels
Hamoen; 2 Stefan Rothman; 3 Ester
Menkveld; 4 Tess Scholtz. Groep 5 en 6: l
Anne Keurentjes; 2 Albertien Bleumink;
3 Joyce Rothman; 4 Floor Vos. Groep 7 en
8: l Milou Franzen; 2 DSC Boersbroek; 3
Hilde Boersbroek; 4 Sanne Holtslag.

miljoen mensen. Hebt u de collectant ge-
mist dan kunt u een bijdrage storten op
giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.

Wandeling
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt dinsdagavond 14 juli een avond-
wandeling over landgoed Hackfort. De
drie uur durende excursie start bij de wa-
termolen van kasteel Hackfort aan de
Baakseweg 8 in Vorden. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

Een avondwandeling biedt een grotere
kans om dieren te zien die zich overdag
schuil houden. Reeën komen vaak tegen
de avond te voorschijn om te grazen op
de akkers en de weiden. Vleermuizen en
uilen gaan op jacht. Ook marterachtigen
zoals de op Hackfort voorkomende bun-
zing, wezel, hermelijn en steenmarter la-
ten zich vaker zien in de avond. Een ont-
moeting met een van deze dieren blijft
een zeldzaamheid, maar hun karakteris-
tieke uitwerpselen zijn gemakkelijker te
vinden. Het zachte licht en de geur van
avondbloeiers als de kamerfoelie geven
een avondwandeling een aparte sfeer.

Wie meer wil weten over Hackfort kan
zijn hart ophalen met het zeer onlangs
uitgegeven boek 'Hackfort, huis en land-
goed'. In het boek worden diverse aspec-
ten van de geschiedenis van dit opmer-
kelijke landgoed belicht. Lotgevallen van
de bewoners, de bouwgeschiedenis van
huis en bijgebouwen en het beheer van
het landgoed komen aan de orde. Een bij-
zonder boek over een opmerkelijk land-
goed.



Maar liefst twintig procent van de reizigers vertrouwt op lopende verzekeringen:

Veel vakantiegangers onverzekerd op pad
De vakantie staat weer voor de deur.
Het is een drukke tijd: afspraken
maken met de buren over de post en
de planten, een onderhoudsbeurt
voor de auto. boodschappenlijstjes of
nog even een laatste contact met het
reisbureau. In al die drukte wordt
één ding soms vergeten: een goed
reisverzekering. Arend Veenstra van
ANWB Assurantiën ziet dat veel men-
sen onverzekerd of slecht verzekerd
op vakantie gaan.

Twintig procent van de vakantiegangers
vertrouwt op de lopende verzekeringen
of neemt het risico om geld uit te sparen.
"Die groep neemt bewust of onbewust de
gok', zegt Arend Veenstra, chef van de
schade-afdeling. "Vaak denken mensen
dat ze voldoende verzekerd zijn met hun
ziektekostenverzekering, hun inboedel-
verzekering en hun autoverzekering. Ze
gaan er onterecht van uit dat die verze-
keringen op vakantie net zo werken als
wanneer ze thuis zijn".
Hij wijst er op dat in die verzekeringen
vaak beperkingen zijn opgenomen die
vooral van belang zijn wanneer je op
vakantie gaat. "Als je bijvoorbeeld naar
Zwitserland gaat, dan is de standaard
ziekenfondsdekking niet van toepassing.
Met Zwitserland is geen verdrag gesloten
waardoor je voor veel medische kosten

zelf moet opdraaien".
De reisverzekering werkt daarom als een
vangnet, zegt Veenstra. "De reisverzeke-
ring is een combinatie van allerlei verze
keringen die de gaten in de dekking van
de verzekeringen die men vaak al heeft,
opvult. De meeste reisverzekeringen heb-
ben een aanvullende dekking voor de
bestaande ziektekosten-, ongevallen-,
aansprakelijkheids-, inboedel- en auto-
verzekering. Je kunt er dan dus zeker van
zijn dat je tijdens de vakantie goed en
compleet verzekerd bent".

CALAMITEITEN
Veel mensen onderschatten de proble-
men die zich tijdens een vakantie kun-
nen voordoen. "Natuurlijk is het erg ver-
velend als je bij een toeristische wande
ling door een oud stadje opeens beroofd
wordt van je dure fototoestel. Want dat
betekent dat je een middag op het poli-
tiebureau moet doorbrengen. Bovendien
zijn je vakantiefoto's weg. En wil je de
rest van je vakantie nog op beeld vastleg-
gen, dan moet je dus onverwacht je
vakantiebudget aanspreken voor de aan-
schaf van een nieuwe camera", zegt
Veenstra.
"Het is goed daar een reisverzekering
voor te sluiten. Maar nog ingrijpender
zijn de echt onverwachte calamiteiten.
Stel je voor datje zonder reisverzekering

in het buitenland een ongeluk krijgt en
per helikopter vervoerd moet worden. In
de ziektekostenverzekering die in
Nederland geldt, staat niets over een
helikopter vermeld: alleen ambulance-
vervoer wordt gedekt. Zo'n vlucht kostje
dan duizenden guldens. Daarom is het
echt heel verstandig om die risico's af te
dekken met een goede reisverzekering".
Een veel gehoorde mening is dat de ver-
zekeraar bij schade toch niet betaalt.
Veenstra spreekt dit resoluut tegen, want
zeker als het gaat om grote schade of om
gezondheid dan is een reisverzekering
een onmisbaar onderdeel van je vakan-
tiebagage.

ADVIES VANUIT ERVARING
Er zijn veel verschillende manieren om
uw vakantie door te brengen. U kunt ver
weggaan of juist dichtbij in eigen land
blijven. U kunt de zon en het strand
opzoeken of kiezen voor een actieve
vakantie en ga maar door. En waar u ook
voor kiest, tegenwoordig is de reisverze-
kering daarop bijna naadloos af te stem-
men.
Als het gaat om reizen en vakantie vie-
ren en wat er zoal mis kan gaan, heeft de
ANWB een jarenlange ervaring. En dus
kan iedereen een goed advies krijgen en
een reisverzekering afsluiten die past bij
de soort vakantie, de bestaande verzeke-

ringen van de vakantieganger of het
land van bestemming. Voor de eigen
leden heeft de ANWB zelfs speciale reis-
verzekeringen ontwikkeld zoals de "Va-
ker Vakantie Verzekering', de 'Vakantie
Strippenkaart' of de 'Kortlopende Reis-
verzekering'.

VAKANTIE IN NEDERLAND
"Ook als je de vakantie in eigen land
doorbrengt, is het verstandig om een
reisverzekering te sluiten. Iets waar veel
mensen niet zo snel aan denken", zegt
Veenstra. Dat blijkt ook uit de cijfers:
voor maar liefst 29% van de vakanties in
Nederland wordt geen reisverzekering
gesloten. Er zijn genoeg redenen te
bedenken om dit wel te doen, juist
omdat je op vakantie wat extra kans op
ongevallen of diefstal loopt
"Neem het volgende voorval. Je kind valt
in de speeltuin van de camping van het
klimrek. Het breekt een been en moet
een paar dagen naar het ziekenhuis. De
kosten daarvan lopen- al snel op. Als je
een ziektekostenverzekering hebt met
een eigen risico van bijvoorbeeld f 1.000,-
dan moet je dat zelf betalen. Met een
reisverzekering zijn deze kosten gedekt.

Als u meer informatie wilt of een reis-
verzekering wilt afsluiten, kunt u te-
recht bij de VW/ANWB Zutphen.

Frank Bloemendaal
schutterskoning
buurtschap Delden
Frank Bloemendaal is er in geslaagd om
dit weekend tijdens de feesten in het
buurtschap Delden schutterskoning te
worden. Hij troefde daarbij menig gere-
toutineerd schutter af. Overigens wordt
het vogelschieten in Delden al ruim 50
jaar beoefend. De 'koningen' uit al die ja-
ren hebben vorig jaar onderling de strijd
aangebonden om de ere-titel 'Keizer van
Delden'. Dick Regelink veroverde deze ti-
tel en zag dus dit weekend zijn 'Rijk' ern-

stig aangetast! Overigens had het er alle
schijn van dat het schot van Frank
Bloemendaal geen toevalstreffer was,
want ook bij het buksschieten kwam hij
met een eerste en een derde plaats uit-
stekend voor de da^
De festiviteiten ^P het buurtschap
Delden vonden plaats bij de familie
Scheffer, waar het na afloop gezellig toe-
ven was. De uitslagen van de spelen wa-
ren: Vogelschieten: l Frank Bloemendaal
(romp); 2 Marcel limggink (l.vleugel); 3
Riek Peters (r.vleu^^T4 Beert Regelink
(kop); 5 Ronald Regelink (staart). Schieten
vaste baan: l Frank Bloemendaal; 2 Peter
Olthuis; 3 Derk Besselink. Schieten vrije
baan: l Bert Regelink; 2 Frank Bloe

mendaal; 3 Annemiek Mulderije. Bana-
nenboom: l Adri de Gelder; 2 en 3 Ria
Maalderink. Sjoelen: l Elsbeth Regelink;
2 Ab Flamma; 3 Nicoline Gerritsen en
Genie Steenblik. Bolero: l Ina Scheffer; 2
Rikie Krijt; 3 Annemiel^^lulderije.
Geluksbak: l Martijn HameW Ria Maal-
derink; 3 Genie Groot Roessink.

Goede prestaties Delden
op klootschietmfpthon
Buurtvereniging 'Delden' hield zondag-
middag een klootschietrnarathon voor
verenigingen, buurten, straten en bedrij-
ven. Er waren in totaal 3 klassen: dames,

heren en gemengd. Van elk team mocht
een persoon lid zijn van de Bond. Start
en finish was bij de familie Scheffer aan
de Nieuwenhuisweg. De afstand bedroeg
tien kilometer.

De uitslagen waren als volgt: Dames: l
Delden I in totaal 170 schoten en 98 me
ter; 2 Delden n 186 schoten en 43 meter;
3 Hackfort 198 schoten en 36 meter.
Heren: l Delden l 121 schoten en 111
meter; 2 Delden n 127 schoten en 28 me-
ter; 3 Stokkink (Praothuus) 129 schoten
en 80 meter. Gemengd: l Stokkink
(Praothuus) 155 schoten en 77 meter; 2
Arfman 155 schoten en 74 meter; 3
Wildenborch I 159 schoten en 37 meter.

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
VIEUX

PF KUYPER
Lm VAM 2545

VOOR 2195
t- 10 ROCKS

VIIIV

DEKUYPEE

BOKMA
•fiSSS^

WHISKY
FINDLATERS

Lm VAM 3295
VOOR 2 795

+ 10 ROCKS

90KMA
JCNEVtR

Lm VAN 2545
VOOR 2295,

FINOLATHS
RNEST
SCOTCH
WHISKY

MATtUSROH
75CL VAM 995

VOOR 795

SUPER DE BOER! Slijterij Wilbert en Yvonne Grotenhuys
zou m* HIT «EST, Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

SISQUIT
COGNAC VS

70CL VAN 38951
VOOR 3395
+ 10 ROCKS

FLORIJN C.9
Lm VAN 1795

VOOR 1495

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 8 juli t/m dinsdag 21 juli 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn
Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

H U WE LU K

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

DRUKKERIJ
WEEVBJS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Gewijzigde
openingstijden

blblloth

De openbare bibliotheek blijft gedurende
de zomermaanden open.

Wel zijn er gewijzigde openingstijden in de
periode van 13 juli tot en met 8 augustus:

dinsdag van 15.3O - 17.3O uur
woensdag van 15.3O - 17.3O uur
donderdag van 15.30 - 17.30 uur
vrijdag van 15.30 - 19.30 uur
zaterdag van 1O.OO - 12.0O uur

Op 16 juli ie er op de braderie verkoop
van afgeschreven boeken en cd's.
Boeken vanaf f 1," en cd's vanaf f 7,5O

Een mooie zomer gewenst!

Voor de aanbiedingen zie de
folder in uw brievenbus.

Niet ontvangen,
vraag er naar in de winkel

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig.

Iaat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

On interieuradviseur

jfrieterse
Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toe-
passing van artikel 5, lid 8 sub e van het bestem-
mingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling
te verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 5.3.1 sub
e (afstand tot zijdelingse perceelsgrens < 5 m) voor
het uitbreiden van een werkplaats op het perceel
Ruurloseweg 35, alhier.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken lig-
gen met ingang van donderdag 9 juli 1998, gedu-
rende vier weken, voor belanghebbenden ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Eventuele zienswijzen kunnen gedurende genoemde
termijn schriftelijk aan hun college worden kenbaar
gemaakt.

Vorden, 8 juli 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. D.J. Mulderije-Meulenbroek.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 9 juli tot en art
5 augustus 1998, voor een ieder op de gemeente^
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg".

Dit plan heeft betrekking op de gronden, behorend^ü
het agrarisch bedrijf Zelstweg 2.
Het is de bedoeling de boomkwekerij aan de
Ganzensteeg 6 en de Hamsveldseweg 10 te
Kranenburg te saneren en dit bedrijf te hervestigen op
de gronden aan de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg, direct ten westen van het industrieter-
rein.
Voor het te saneren agrarisch bedrijf Zelstweg 2 bie-
den de gronden direct ten westen van de Zelstweg de
mogelijkheid voor hervestiging van de voormalige
bedrijfswoning. Ook voor het voor de uitbreiding van
het industrieterrein Werkveld te saneren agrarisch
bedrijf Kerkhoflaan 2 wordt op die gronden deze
mogelijkheid geboden.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

Vorden, 8 juli 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de loco-burgemeester,
D.J. Mulderije-Meulenbroek.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gbs in bod atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toe-
passing van artikel 6, lid 7 sub f, respectievelijk artikel
3, lid 4 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982",
vrijstelling te verlenen van artikel 6, lid 4 sub b ten 2e
(oppervlak), voor het uitbreiden van een woning aan
de Kostedeweg 6 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken lig-
gen met ingang van donderdag 9 tot en met 22 juli
1998 voor belanghebbenden ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende genoemde
termijn schriftelijk aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken.

Vorden, 8 juli 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. DJ. Mulderije-Meulenbroek.

voor
• l

per stuk 2.50

Vïshandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

=r= GLASGARAGfWARHSVELD gC=
SPECIALIST IN AUTORUITEN

GRATIS* VOORRUIT
vervangen of repareren met kunsthars

* Verzekerde vanaf WA Extra, 10 jaar schriftelijke garantie

UW GLAS GARAGE ANDRÉ N U EN H U IS
betaah uw eigen risico tof f 300,-

RKHTSTRtf KS£ AFHANDELING MET AU! VERZEKERAARS

GG GLASGARAGCWARNSVELD
GbfGarage Rijksstraatweg 91 • Te/. 10575) 5724 94 GlasGaragc

HOGEDRUKSPUIT
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

halen

betalen

(japychon
^^ jeuqdmode
Raadhuisstraat 25, Hengelo (GW.)

Telefoon (0575) 46 32 79

^mm
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

m••-* --̂
BOYAC



Keuze uit meer dan 30 soorten vlaaien
volgens Limburgs recept

Waaronder veto nieuwe soorten
Calorie-arm en goed voer f2 royale punten

HUP HOLLAND HUP, d'r op of d'r onder

Grote Bosvruchtenvlaai
deze supergrote vlaai vol met
7 verschillende bosvruchten

95
voor maar 15?

Boterkoek
volgens Oud-Hollandsen recept

4!95

Braziliaanse
Bananen soufflé's

voor maar 1:50
per stuk

DEZE WEEK

Duitse
Kaiserbrötchen

5 halen, 4 betalen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

JIMHEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Weer een nieuwe
maand en weer een metamorfo-
se van Jim Heersink haarmo-
de. Een totale en gratis verande-
ring van één van onze klanten.

De wens van Karin ten Have.
De wens is om er een roman-
tisch feestkapsel van te maken.
Een kleurtje erin vindt ze wel
leuk, maar Karin wil graag de
lengte van het haar behouden.

Het advies van kapsters Inez
& Karin
De kapsters Inez & Karin advise-
ren er een bruidskapsel van te
maken. Dat is én romantisch /
feestelijk én erg vrouwelijk. Het
steile haar krijgt eerst door Inez
een grove omvorming (perma-
nent) ingezet als ondersteuning.

Kleur Daarna is er met Maji-
Méches door het hele haar High-
lights (kleurschakeringen) inge-
zet. Dat geeft een natuurlijk lich-
ter effect waardoor er meer
'leven' in het haar komt.

Styling Voor het opsteken, is
het haar eerst voorbewerkt met
een Carmenset. Om het nog
romantischer te maken worden
er enkele roosjes in verwerkt.

Resultaat Een schitterend
bruidskapsel waar Karin erg blij
mee is.

Ervoor

JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

«(0575)551215

Erna
foto's:Jim Heersink baarmode visagte: Karin Ittnink
kapsters: Inez Ligeon & Karin Ittnink

'Altijd in voor verandering!'

STRESS
"vanuit de praktijk van het
Nationaal Fonds Geestelijke

Volksgezondheid"

Werksituaties zijn voor
veel mensen een bron van
stress. De helft van alle
werknemers vindt dat
werk te veel spanningen
veroorzaakt. In het alge-
meen wordt het gevaar
va^hronische stress, bij-
\j^pbeeld door spannin-
gen op het werk, onder-
schat.

Het Nationaal Fonds

Stelijke Volksgezond-
(NFGV) verstrekt u
s themabrochures.

Bel het NFGV: 030 - 297
11 97, of schrijf naar
NFGV, postbus 5103,
3502 JC UTRECHT.

Erover praten?
Bel de Korrelatie Hulp-
lijn: 030-2331335

Stukadoorsbedrijf

Hoetinkhof 251 7251 WN Vorden
Tel.: 0575-553128

06-51534782
* Aanbrengen van sierpleister

* Spuiten van wanden en plafonds
* Herstelle9an ornamenten plafonds

* Sausen van wanden en plafonds
* Pleisteren / sausen van gevels

* Pleisteren / schuren van wanden en plafonds

Wij werken ook in de bouwvak!!!

Gulle Bottelier Van Loon
uit Vorden in de Prijzen

Speeltoestellenfabriek Nijha plaatst speeltoestellen.

Zwembad Vorden zorgt
voor meer speelplezier
Het zwembad moest onlangs een te-
genslag verwerken: de schommel,
wip en het overige speelmateriaal
moesten worden afgekeurd op grond
van de nieuwe zwaardere eisen die
aan speeltoestellen in openbare
ruimten worden gesteld. Gelukkig
kwam er een oplossing: Nijha BV, een
bekende Speeltoestellenfabriek in
Lochem, was op zoek naar een ruim-
te in de omgeving waar een aantal
van haar produkten kon worden ge-
showd. Er was overleg en dank zij een
zeer gunstige financiële regeling kon
het zwembad een aantal toestellen
aanschaffen.

Zodat het speelaanbod van Zwembad 'In
de Dennen' een deze dagen wordt ver-
rijkt met een collectie toestellen die het
voor de jeugd nog aantrekkelijker maakt
het zwembad te bezoeken. Bij de aan-
schaf is rekening gehouden met de leef-
tijden van de jonge gebruikers. Een aan-
tal voor de jongsten bestemde toestellen
zullen een plaats krijgen vlakbij het kleu-

terbad zodat de kinderen altijd in de
buurt blijven. Voor de ouderen is er op de
speelweide een kleurig klimhuis ge-
plaatst en een klein kasteeltje waar van
alles te beleven is. Er is een draaimolen
van flink formaat en een spannend klim-
rek dat ook als voeltbaldoel kan worden
gebruikt. Al met al vormt deze vernieu-
wing van het assortiment een kleurrijk
geheel dat ongetwijfeld veel belangstel-
ling zal krijgen van de junioren.

Het bestuur is blij dat deze vervangings-
aankoop mogelijk is en de veiligheid van
het speelmateriaal nu volledig is gega-
randeerd. Ook de attractiviteit van het
bad is er door verhoogd. Vooral omdat
plaatsing nog mogelijk was voor 16 juli
als in de vakanties de belangstelling voor
het bad extra groot is. Het ligt in de be-
doeling om op zeer korte termijn in een
'open dag' de jeugd op feestelijke wijze
met deze nieuwe uitbreiding kennis te
laten maken. Binnenkort zullen de da-
tum en het programma worden bekend-
gemaakt.

Wijnhuis Vorden zag er gedurende de Wereld Whisky Weken anders uit. Spandoeken en vlag-
gen maakten duidelijk dat whisky in deze periode centraal stond. Binnen was er een sfeervol-
le presentatie, die de landeh'jkheid van Schotland uitstraalde. Dat hier iets bijzonders was te
zien, is ook de landelijke organisatie van de Gulle Bottelier niet ontgaan. Zij beloonde de heer
Van Loon voor zijn originele aankleding van de winkel met een Whisky-Cheque ter waarde van
duizend gulden. De heer Van Loon meldde onze redacteur dit bedrag te zullen besteden aan
bijzondere whisky's uit Schotland die passen in het assortiment van de gespecialiseerde wijn-
handel-sh'jterij.



Ü0e^^
café-bar-discotheek

'DE ZWAAN'
gelegen nabij het lunapark
Spalstraat 3, Hengelo (Gld.)

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in,
voor de 26e maal

UIT: GOED VOOR U!
Wij wensen u veel plezier, mooi weer
en tot ziens
Fam. Waenink en medewerkers

Woensdag 8 en vrijdag 10 juli een daverend
gezellig feest in onze bruine kroeg met

BAKKERIJ MANSCHOT
Zaterdag 11 en zondag 12 juli voor het 26e
jaar het grandioze

TUINFEEST
MET BARBECUE
vanaf 20.30 uur met medewerking van de
succesvolle formatie

N EVER MIND

Zondagmiddag na de optocht en 's avonds
speelt in onze tuin

N EVER MIND ̂ ^3^^
Tijdens de WK-fmale groot videoscherm
aanwezig

Tijdens de kermis is onze discotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur geopend

Wegens de kennis is onze «rinkel in

Hengelo
gesloten
op woensdag 8 juli
de gehele dag en op
zaterdag 11 juli
vanaf 12.3O uur.

Wij wensen u een
prettige kermis toe

DE iSPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

Tonny Jumërts
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP7 RUURLO (0573 )451161

^ .̂  W

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vordert - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

TOS BARENDSEN
^̂ ^̂ P̂?̂  L &&&mttet+. X^flMHttki ƒ $P

donderdag
9 juli

19.00 uur
Grat\e\\

Het team van Etos Barendsen

was tijdens het nemen van deze foto niet compleet.

Annette en haar team nodigen U van harte uit voor de
heropening van hun fantastische Etos winkel op donderdag 9
juli. Vanaf 19.00 uur kunt U onder het genot van een drankje en
een hapje een kijkje komen nemen.
Vrijdag 10 juli gaan de deuren van de nieuwe winkel open.

Voordeel!!!
Naast vele aanbiedingen krijgt elke klant bij een besteding van
minimaal f 10,- een kortingebon t.w.v. f 2,50 te besteden van
13 jul i t/m 25 ju l i 1990.

Om de opening van onze winkel extra feestelijk te maken,
krijgen de eerste 1000 klanten een fles Etos shampoo met een
inhoud van SOOml. cadeau.

Ook voor de kinderen nebben we een leuk cadeau.
Bovendien krijgt elke betalende moeder een munt voor een
gratie rit op één van de Kiddy Rides.

enzekl BAR€NDS€N
volop in aktie

Etos Barendsen • Zutphenseweg 3 • 7251 DG Vorden



V i s s c n
Rik Velhorst jeugdkampioen
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield voor de jeugd de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Er werd ge-
vist in de Veengoot. De 27 deelnemers
hadden een slechte vangst. Slechts tien
deelnemers slaagden erin een visje te
vangen. De uitslag: l A. Luimes 11 stuks-
162cm; 2 M. van Asselt 8 stuks- 86 cm; 3
J. Hagelstein 4 stuks- 44 cm.
Zonder dit keer zelf in de prijzen te val-
len was de uitslag van de laatste wed-
strijd zodanig positief voor Rik Velhorst
dat hij zich de nieuwe jeugdkampioen
mag noemen. Op de tweede plaats
Danny Haverkamp; 3 Stef Gotink; 4
Marcel van Asselt; 5 Rudy Huetink. Deze
5 jongens mogen in augustus en septem-
ber meedoen aan 2 korpswedstrijden van
Oost- Nederland.

D u i v c n s p o r t
PV Vorden
Leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben zaterdag met hun duiven
deelgenomen aan de eerste overnacht
Fondvlucht met als winnaar GA Wesse-
link. De uitslagen waren verder: H.
Stokkink 2; W. Oldenhave 3, 4, 6; HA
Eykelkamp 5; GAWesselink 7; J. Meyer 8,
9,10.
Zondag was de eerste jonge duivenvlucht
met 683 duiven van P.V. Vorden in con-
cours. Een vlucht vanaf Budel. De uitsla-
gen waren: A en A Winkels l, 3,4,13,14;
H. Stokkink 2, 5,10; MJ. van Dijk 6; G en
H. Boesveld 7,15,16, 20; J. Burgers 8; AA
Jurriens 9; J. Meyer 11; F. Hummelink 12;
C. Bruinsma 17,18,19.

V i s s c n
De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsverenigmg "De
Snoekbaars" hield in het Groene Kanaal
in Eefde een zogenaamde "vierhoekwed-
strijd". Behalve de organiserende vereni-
ging deden hieraan de visverenigingen
uit Gorssel, Ruurlo en Hengelo mee. In
totaal 30 vissers die samen 9067 gram vis
vingen.
De Hengelose vereniging werd eerste
met 3540 gram; 2 Ruurlo 3030; 3 Vorden
2037; 4 Gorssel 460 gram. Individueel
ging de eerste prijs naar H. Doornink(
Hengelo) 2180 gram; 2 D.Bosch (Ruurlo)
1320; 3 D.Hamer (Ruurlo) 1300; 4
J.Dorpel (Hengelo) 1200; 5 D. Huetink
(Vorden) 870 gram.

Skeeleren
Derde plaats voor Arjan Mombarg
Vorige week stond Vordenaar Arjan
Mombarg nog op de hoogste plaats op
het podium in Nijkerk. Afgelopen zater-
dag in Delft won hij de sprint van een
groep van vijf man, die op jacht waren
naar twee koplopers, die bij het begin
van de wedstrijd waren ontsnapt.
Mombarg was zeer tevreden over zijn
derde plaats. Hij verstevigde hiermee zijn
toppositie in het algemeen klassement.
Na zeven van de in totaal vijftien wed-
strijden heeft hij een voorsprong van
ruim 15 punten bij de B-rijders. Een
plaats in het A-peloton voor volgend sie-
zoen komt dus in zicht.

/ i j s p a n c r o s s
De Vordense bakkenist Koen Kruip en
zijn stuurman Leo Kuiper uit Leiden be-
haalden afgelopen weekend een derde
plaats bij de Dutch Open in het Belgische
Zolder. Inmiddels zijn zes van de acht
wedstrijden om de Dutch Open achter de
rug. Kruip en Kuiper staan op dit mo-
ment op een vierde plaats in de tussen-
stand. "En de derde plaats is in zicht",
zegt Koen Kruip enthousiast. Het ko-
mend weekend moeten Kruip en Kuiper
aan de bak in Assen. Ook de achtste wed-
strijd om de Dutch Open wordt daar ge-
houden.

Diploma uitreiking judoka's Vorden
Afgelopen maandag werden aan een 40-
tal judoka's uit Vorden van Budo Rob's

Sports de judo diploma's uitgereikt. De
volgende judoka's ontvingen een diplo-
ma: Libat ten Pas, Jurjen Temming,
Bernadet Heijink, Alex Natrop, Jochem
Groot Jebbink, Steven Groot Jebbink,
Stijn Bloemendal, Joost Bloemendal, Guy
ten Kate, Marco Hartemink, Raffaele
Pascarelli, Chiel van Helden, Coen
Nieuwenhuis, Bjorn Hekkelman, Dennis
Hekkelman, Henri Kornegoor, Jasper
Hovenga, Marjon Arfman, Christiaan
Bruggert, Sietse Bosma, Thomas Raap,
Lorenzo Molders, Edino Molders, Nicole
Gotink, Ivo Roelvink, Sharon Roelvink,
Robin Vernig, Hidde Smedinga, Don
Rouwen, Daniël Schimmel, Riek Abbink
en Fabian Dijkman.
De judolessen beginnen weer op maan-
dag 17 augustus en worden gegeven in
Sport- en Gezondheidsstudio Vorden aan
de Burg. Galleestraat. De lessen staan on-
der leiding van R. Piek, rijkserkend en ge-
diplomeerd judoleraar en is aangesloten
bij de judo-bond-nederland.

P a a r d c n s p o r t
LJL en P.C. de graafschap
Zaterdag 4 juni waren de Gelderse kam-
pioenschappen voor ponies in Laren.
Daar werd Sandra Kappers met La Bella
Banoe Gelders kampioen. Dit succes be-
haalde zij door de eerste te worden bij
het B-springen. Verder zijn er nog enkele
prijzen behaald en wel door: Marieke
Rossel met Sonja een zevende prijs bij
het L-springen. Bart Hartman met
Brenda een vierde prijs bij de B-dressuur.
Het tweede viertal van de Graafschap be-
haalde een vijfde prijs. Hierin zaten: Ro-
die Heuvelink met Mattieuw, Irene Ros-
sel met Anita, Leonie Pol met Simone en
Anne-Marie Kornegoor met Lixico.
Zondag was er een wedstrijd voor paar-
den en ponies in Laren. Hier werden de
volgende prijzen behaald: Inge Regelink
met Kirone werd negende bij het L-sprin-
gen. Irene Regelinkjnet Maxim een vijf-
de prijs bij het B-sj^igen en derde prijs
met 165 punten in de B-dressuur. Her-
man Maalderink met Karolenza een zes-
de prijs bij het B-springen. Amely Over-
mars met Mant aan vijfde prijs met 165
punten in de L-dres«mr.
Bij de ponies werlftart Hartman met
Brenda tweede bij het B-springen en der-
de in de B-dressuur.

T e n n i s
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
S.V. SOCII
Jeugd t/m 11 jaar: Meisjes: 1. Bertine
Bruil; 2. Ilse Jansen; 3. Els v.d. Pavert.
Jongens: 1. Maarten Rensing; 2. Rogier
ter Bogt; 3. Freek de Klein.
Jeugd t/m 14 jaar: Meisjes: 1. Kristel
Wenneker; 2. Esther Klein Haneveld; 3.
Dianne ter Vrugt. Jongens: 1. Daniël
Stapelbroek; 2. Cyriel Marijnissen; 3.
Winand Jansen.
Jeugd t/m 17 jaar: Meisjes: 1. Suzanne
Nijenhuis; 2. Bernadet Wenneker; 3. Kris-
tel Wenneker. Jongens: Arend Jan Groot
Jebbink; 2. Daniël Stapelbroek; 3. Cyriel
Marij nissen.
Senioren: Dames enkel: 1. Marian
Klaassen; 2. Bea Arends; 3. Nel Nijenhuis.
Heren enkel: 1. Robert Kornegoor; 2.
Henk Olthof; 3. Erik Peters. Heren enkel
veteranen: 1. Dik Somsen; 2. Jan Roor-
ding; 3. Ben Peters. Gemengd dubbel: 1.
Nel Nijenhuis/Jan Roording; 2. Bennie
Hiddink/Henny Hiddink. Dames dubbel:
1. Nel Nijenhuis/Suzanne Nijenhuis; 2.
Willemien 't Hoofd/Constance Bouw-
meister. Heren dubbel: 1. Gerrit v.d.
Craats/Ruud Othof; 2. Jan Roording/Rob
Bouwmeister.

"Verhalen en muziek' in
Theater Onder de Molen
Theater Onder de Molen in Vorden
houdt woensdag 8 juli weer een zomer-
avondvoorstelling. Onder het motto "Ver-
halen en muziek' zal er een zeer afwis-
selend programma worden gebracht De
samenstelling van de artiesten van de
woensdagavondvoorstellingen is elke
avond weer anders. Kaarten voor de voor-

stelling van woensdagavond kunnen te-
lefonisch gereserveerd worden via (0575)
55 69 87.
Verhalenvertelster Diny Hiddink is
woensdagavond weer van de partij en zal
enkele vrolijke verhalen uit de Achter-
hoek vertellen. Peter Hoefnagels zingt de
jongste Nederlandse schlager Tabé Oude
Gulden' en geeft op cabareske wijze een
beleggingsadvies met het oog op het in-
voeren van de Euro. Verder zal Peter
Hoefnagels samen met Ben Rogmans
weer een komische tweespraak opvoeren
onder de naam 'Dom lull'n'. Truud
Rogmans neemt met haar verhaal de be-
zoekers mee naar Zuid-Afrika en Henk
Döll zingt het fameuze lied van de
Pharao dat in 1946 werd geschreven door
Mr. Moestafa.

Leesprogramma voor
de jeugd van
start bij bibliotheek
Kinderen zijn misschien wel benieuwd
hoe het is bij andere kinderen thuis. Is
het daar leuker, of juist niet? Of hoe le-
ven de mensen of kinderen die geen huis
hebben. Dat kun je te weten komen door
er boeken over te lezen. Als je dat doet
kun je meedoen met het leesprogramma
1998 "Bij ons thuis".

Iedereen kan meedoen, ook al is men
geen lid van de bibliotheek, want je kunt
je gratis laten inschrijven. Dus kan men
naar de Vordense bibliotheek en een
deelnemerskaart vragen. Als je een boek
over het onderwerp hebt gelezen krijg je
een sticker die op de kaart geplakt wordt.
Na 5 stickers komt men in aanmerking
voor een oorkonde en een surprise.
Het leesprogramma wordt maandagmid-
dag 14 september afgesloten. Dan komt
de heer Farber praten over hoe het is als
je geen huis hebt, zodat je^^oorbeeld
op straat moet wonen. De neer Farber
kent veel van deze mensen. Ook worden
die middag de oorkonden uitgereikt.
Behalve het leesprogramma is er ook nog
een boekenpuzzel die in deJribliotheek
opgelost moet worden. HierÉk zijn prij-
zen te winnen. In de bibliotheek te
Vorden kan men daarover allerhand in-
formatie krijgen.

Samenwerking Tuunte
Fashion en Rienders
Mode vanaf l januari
Met ingang van l januari 1999 gaan de
twee winkelketens Tuunte Fashion en
Reinders Mode een verregaande samen-
wering aan. De twee fiïiaalbedrijven ver-
kopen kleding in het midden prijs-
segment voor het hele gezin. In de nieu-
we samenwerkingsvorm zal sprake zijn
van 25 verkooppunten verspreid over de
provincies Gelderland en Overijssel. In
totaal biedt zij aan 130 mensen werk.
De twee bedrijven zijn geen onbekende
van elkaar, want al meer dan twintig
jaar verkopen zij gezamenlijk in via de
Aktuele Mode Groep in Amsterdam. Als
gevolg daarvan vertoont het assortiment
reeds een grote overeenkomst.
De nauwe samenwerking zal vooral tot
uiting komen op zowel management als
logistiek gebied. Vanaf l januari 1999
zullen de tien Fashion winkels en de 15
Reinders Mode winkels bevoorraad gaan
worden vanuit Winterswijk, waar zich
het centrale magazijn van Tuunte Fa-
shion bevindt. Het centrale magazijn van
Reinders Mode te Nijverdal zal worden
gesloten. Aan de medewerkers van dit
magazijn is een werkplek in Winterswijk
aangeboden. De twee directies zullen
worden samengevoegd tot één manage-
mentteam, dat vanuit Winterswijk zal
gaan opereren.
Dat de twee bedrijven gaan samenwer-
ken ligt erg voor de hand omdat zij qua
winkelformule, geografische ligging en
bedrijfscultuur uitstekend bij elkaar pas-
sen. Door deze samenwerking is de con-
tinuïteit gewaarborgd en zijn beide be-
drijven beter voorbereid op alle nieuwe
ontwikkelingen die de detailhandel te
wachten staat.

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (OB7B) 651010 - FAX (0576) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - http://www.WMVwc.nl - ISDN 661329

AUTOBEDRIJF

ROBERT NIJENHUIS
hef adres voor uw auto

Onderhoud en reparatie alle merken
APK freuringssf af ion
Verkoop nieuw en gebruikt
Ook 's avonds na afspraak geopend
voor onderhoud en reparatie

Burgemeester GoWees/raaf 67e
7251 EA Vorden
Telefoon (0575) 55 32 00

Brandweer houdt 12 september Open Huis:

Brandweerkazerne klaar
Maandagavond 29 juni was het dan
eindelijk zover. Na jaren van voorbe-
reiding en maanden bouwen heeft de
Vordense brandweer de nieuwe ka-
zerne aan de rondweg in gebruik ge-
nomen.

Eind mei is het gebouw opgeleverd. De
afgelopen weken zijn de vrijwilligers van
de brandweer druk geweest met allerlei
werkzaamheden in het gebouw. Zelfs
maandagavond moest er nog van alles
gebeuren voordat het materieel van de
oude naar de nieuwe brandweerkazerne

overgebracht kon worden. Terwijl
Nederland het tweede doelpunt tegen
Joegoslavië scoorde, was het eindelijk zo-
ver dat de voertuigen naar binnen kon-
den.

De Vordense brandweer kan nu beschik-
ken over een kazerne die voldoet aan de
eisen van deze tijd. De vrijwilligers zijn
dan ook zeer tevreden over het nieuwe
gebouw. Zaterdag 12 september is er een
open huis en kan het publiek een kijkje
komen nemen in de nieuwe brandweer-
kazerne aan de Rondweg.



ROLF BEEFTINK Diervoeders en benodigdheden
Groenloseweg 13b - Ruurlo - Tel. (0573) 45 10 11 (achter Volvo-garage)

WIJ STOPPEN MET DE WINKEL
de markten (Ruurlo, Groenlo en Nijverdal) gaan wel door.

Opruiming in de winkel
laatste week nog t/m dinsdag 14 juli
OP - OP / kortingen tot wel 50%.'
Gedurende de opruimingsperiode gewijzigde openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 08.30 t/m 18.00 uur
Vrijdag: 08.30 t/m 20.00 uur
Zaterdag: 08.30 t/m 17.00 uur

Hierbij willen wij al onze klanten bedanken en Dennes veel succes wensen met
het voortzetten van de markt.

Voor het doorgeven van bestellingen kunt u bellen: (0548) 36 68 04 off

06-50 26 52 06

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00-20.00 uur
zaterdag
08.00-17.00 uur

Onze prijzen zijn inclu-
sief BTW,
montage, ventiel,
verwijderingsbijdrage,
balanceren en
een kop koffie!

BANDEN
155-13 vanaf 74.-
175-70-13 vanaf 84.-

UITLATEN
Opel Kadett achterdemper 105,-

SCHOKDEMPERS
Monroe Sensatrec
voor voorzijde Opel Omega
('86-'94) 750.-

UITLIJNEN
voorzijde auto (2 wielen) 50,-
voorzijde + achterzijde 80,-

tikhorst
ANDEN

Burgl. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax (0575) 55 26 82

Het adres voor
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten,
trekhaken en
verlagingssets
voor uw auto

DE KAPSTER
I3IJ U AAN HUI5,
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goudvinkenweg la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

v.o.f .

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Tel. 0314-622267

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

Tijdens de bouwvakvakantie van 18 juli t/m 8 augustus zijn wij

geopend
voor lief afhalen van bouwmaterialen op maandag tot on mot vrijdag

van 09.00 tof 12.00 uur.

Showroombezoek
voor keukens, sanitair, wand- en vloertegels, natuursteen, stenen, enz.

uitsluitend na telefonische afspraak

Spoorstraat 28, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN BV

Bronkhorst High-Tech B.V. te Ruurlo is een
jong, dynamisch bedrijf met 90 medewerkers dat zich bezig-
houdt met de ontwikkeling, productie en verkoop van meet- en
regelapparatuur op het gebied van gas- en vloeistofstromen.

De productie-afdeling is georganiseerd in kleine, zelfstandige groepen.
De verantwoording voor het bouwen, afregelen en testen van een opdracht ligt geheel binnen één groep.
Er wordt geproduceerd op klantspecificatie, waardoor vrijwel geen order identiek is.

Voor deze productie-afdeling zijn wij op zoek naar:

MECHATRONISCH
INSTRUMENTMAKER (M/V)

Functie-inhoud:
- Het assembleren, afregelen en testen van meet- en regelapparatuur voor gas- en vloeistofstromen.

Er wordt van u verwacht dat u na een gedegen inwerkperiode zelfstandig kunt werken aan een scala van
verschillende instrumenten.

Profiel:
U heeft een afgeronde MTS-opleiding, of u verwacht deze binnenkort af te ronden,
studierichting elektrotechniek, met affiniteit voor fijnmechanische apparatuur.
Ervaring is geen vereiste, u wordt intern opgeleid.

ASSISTENT
INSTRUMENTMAKER (M/V)

Functie-inhoud:
Het assisteren van een werkgroep binnen de productie-afdeling.
Het voormonteren van onderdelen welke gebruikt worden bij de assemblage van instrumenten.

Profiel:
U heeft een opleiding op LBO-niveau met interesse voor techniek

Wij bieden:
Een full-time baan met goede toekomstmogelijkheden en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u onze home page op internet bezoeken:
http://www.bht.nJ

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Bronkhorst High-Tech B.V.
tav. ote heer Ing. E. Prange
Nijverheidsstraat 7 a, 7261 AK Rfjurio
(Wij zijn met vakantie vanaf 20 juli)



Ook Weekblad Contact voetbalt mee:

Win 250 gulden!
Gedurende de periode dat het
Nederlandse elftal meedoet aan de
Wereldkampioenschappen voetbal
in Frankrijk - en dat zal wel tot het
einde zijn want ook wij rekenen
erop dat wij Wereldkampioen wor-
den - plaatst Weekblad Contact een
aantal speciale Oranje WK-ballen in
de krant zoals hiernaast is afge-
beeld.

Diegene die aan het eind van de rit het
juiste aantal oranje WK-voetballen
heeft weten te tellen die wij hebben
afgedrukt, ontvangt 250 gulden. Het
gaat dus om het totale aantal ballen
zolang het Nederlands Elftal in de race
is voor het Wereldkampioenschap.

Het is belangrijk da} u duidelijk ver-
meldt welke editie van Weekblad
Contact u krijgt. De mensen die bij-
voorbeeld de editie Ruurlo krijgen, hoe-
ven dus alleen maar het aantal Oranje

WK-ballen in de editie Ruurlo bij elkaar
op te tellen. Datzelfde geldt voor de edi-
ties Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Wanneer er meer mensen zijn die het
antwoord goed hebben, dan beslist het
lot. Werknemers van Drukkerij Wee-
vers zijn uitgesloten van deelname.
Gelieve de onderstaande invulstrook
goed te bewaren, want als alles goed
verloopt voor het Nederlands Elftal,
stoppen wij pas op het einde van de WK
met de ballenaktie.

ANTWOORDFORMULIER

Het totale aantal oranje ballen Weekblad Contact is:

Editie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon

PESTEN
"vanuit de praktijk van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid"

Geen zin meer in school, lage rap-
portcijfers, slecht slapen, een onge-
nietbaar humeur... Het gedrag van
Freddy werd alsmaar gekker. Zijn
ouders, begrepen er niets van. Maar
wat bleek na enig aandringen? Freddy
werd regelmatig gepest door een vier-
tal uit zijn klas, vernederd. "Hij was
de lange". "Ze hebben nu ook mijn
fiets in de gracht gegooid. Altijd moe-
ten ze mij hebben."

VAAK ZIJN HET DETAILS
Een "gekke" bril, rood haar, sproeten,
onzeker gedrag, erg lang of dik of de
slimste zijn... Het zijn enkele redenen
waarom kinderen andere pesten. Ook
volwassenen kunnen slachtoffer zijn
van het pesten, treiteren en jennen.
Werknemers kunnen een collega het
leven systematisch zuur maken. In
burencontacten is het verschijnsel
zeer bekend; wijkagenten en woning-
bouwverenigingen hebben er de han-
den vol aan.

WIE ZWIJGT WORDT GEPAKT
Vele kinderen die gepest worden scha-
men zich, praten er liever niet over,
ook niet met ouders. Kenmerkende

signalen: nare dromen, concentratie-
stoornissen, angst om naar school te
gaan, onverwacht slechte schoolpres-
taties. Hoofdpijn, buikpijn en vormen
van depressie, soms denken ze aan
zelfmoord. Pesten kan ook voor later,
op volwassen leeftijd, diepe sporen
nalaten: nachtmerries, depressies,
weinig zelfvertrouwen, zelfhaat.

EERSTE ADVIES
Aan de ouders: probeer samen met
uw kind te bedenken hoe het pesten
kan stoppen. Ga ook met de klassele-
raar praten. Kijk met de leraar naar
oorzaken en oplossingen. U kunt uw
kind ook helpen zijn nare ervaringen
en gevoelens te laten uiten. Als praten
moeilijk is, denk dan aan tekenen of
opschrijven. Een cursus zelfverdedi-
ging heeft vele kinderen geholpen.

En: komt u er niet meer uit, vraag
dan advies bij de Onderwijstelefoon
(0800 - 1608 gratis) of Opvoeding-
steunpunt in uw plaats of regio.
Heeft het kind hulp nodig voor het
verwerken van de ervaringen dan
kunt u via huisarts contact zoeken
met een speltherapeut of psycholoog.

MEER WETEN? EROVER PRATEN?
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) verstrekt u gratis
themabrochures. Vra^bijvoorbeeld naar: "PESTEN" en "HULP OP HET
JUISTE MOMENT". Bel het NFGV: 030 - 297 11 97, of schrijf naar NFGV,
postbus 5103, 3502 JC UTRECHT.

Erover praten? Bel de Korrelatie Hulplijn: 030 - 2331335

Boerderij- en natuurmuseum De Lindehof staat dicht bij de mensen:

Jan Wagenvoort leeft voor de natuur
Jan Wagenvoort (45) uit het Henge-
lose buurtschap Bekveld is een echt
natuurmens. Met veel bewondering
volgt hij de natuur die volgens hem
altijd in beweging is. Samen met zijn
vrouw Dinie woont hij op een boer-
derij aan de Kremersdijk. Een oude
loods en varkensschuur hebben
sinds kort een andere bestemming
gekregen. Het is omgebouwd tot
boerderij- en natuurmuseum De
Lindehof.

In een oude loods heeft Wagenvoort oud
boerengereedschap, kleine werktuigen
en allerlei andere spullen verzameld die
vroeger bij het boerenleven werden ge
bruikt De kafmölle staat in de hoek en
heeft zijn werk gedaan. De kraanzaag
heeft Jan nog gebruikt voor het zagen
van planken om de loods op te knappen.
Berkenbezems staan tegen de wand,
maar het is ook te zien hoe die vroeger
werden gemaakt. Heel veel wat de boe
ren vroeger konden gebruiken is er te
zien. De mangelmölle, hekselmölle, de
trekzaag en heel veel andere boerenge
reedschap en werktuigen uit vervlogen
tijden. Kleine spulletjes zijn te zien in vi-
trines die simpel zijn gemaakt van hou-
ten kistjes met een glasplaatje erop. "Ik
hou van eenvoud", zegt Jan Wagenvoort.
"Iets wat simpel gemaakt kan worden
moet je ook simpel houden", is zijn filo-
sofie.
Jan is altijd met de natuur en het land-
schap bezig. Als mollenvanger komt hij
veel in tuinen van mensen en op land-
bouwgronden. Voor Jan blijft altijd de
vraag: waarom is het landschap altijd zo
in beweging. "Ik heb daarom geprobeerd
in deze loods, in alle eenvoud te laten

zien hoe het landschap vroeger gebruikt
werd. Bc ben met deze opzet begonnen
vanuit de eenvoud. Ik hou van eenvoudi-
ge en overzichtelijke dingen", benadrukt
de Bekvelder. Inmaakflessen in een groot
kruidenrek trekt de aandacht. "Ik heb dit
hier neergezet omdat vrouwen in de na-
tuur hun eigen medicijnen haalden.
Daar was de natuur óók functioneel
voor". De flessen zijn gevuld met onder-
meer kamille, hondsdraf, duizendblad,
vlierbloesem en lindenbloesem om thee
van te zetten. Jan Wagenvoort trekt de
krakende loodsdeur achter zich dicht.
Om in het andere gedeelte van de expo-
sitieruimte te komen moeten bezoekers
over het erf. Een oude schuur met boven
stro, waar een kerkuil zit te broeden, is
nog in gebruik Midden is een pad met
aan weerszijden de hobbydieren van Jan
en Dinie zoals kalkoenen, zwart/bonte
geiten en oude hoenderrassen. "De be
zoekers kunnen die allemaal ook zien".
Op de deur die toegang biedt tot de ex-
positieruimte staat de tekst: kijken doe je
met je ogen niet met je handen. Eenmaal
binnen in de verbouwde oude varkens-
schuur ziet de bezoeker lange tafels
staan volgebouwd met verschillende na-
tuur- en landschapselementen aange
vuld met vitrines. Foto's en beschrijvin-
gen dienen voor extra ondersteuning bij
het geheel.

Op een bord staat vermeld wat boerderij-
en natuurmuseum De Lindehof inhoudt.
"Dit museum poogt u op subtiele wijze,
het leven van de dieren om het huis te la-
ten zien, zonder dat de dieren zelf aan-
wezig zijn. Ook geeft het inzicht in het
gebruik van de natuurwaarden in land-
schap van vroegen en nu. Tevens kunt u

er allerhande tips en praktisch uitge
beelde informatie op doen voor uw na-
tuurtuin".

"Ik heb de opstelling subtiel en overzich-
telijk gehouden. Het gaat mij om de spo-
ren. Als mensen hier zijn geweest en
weer door het bos of veld lopen en ze zeg-
gen: nu zien we drie keer zoveel, dan heb
ik mijn doel bereikt", zegt Wagenvoort.
Hij wil graag heel gericht publiek trek-
ken. "Mensen die écht geïnteresseerd
zijn". Wagenvoort verzorgd ook regelma-
tig dialezingen over natuur. Mensen wil-
len na afloop meer informatie. "Dan ga
je er dieper op in". De doelgroep waar Jan
en Dinie Wagenvoort op mikken zijn
groepen mensen van tien tot vijftien per-
sonen. Op afspraak worden ze dan ont-
vangen, rondgeleid en krijgen uitleg.
"Het moet wel op afspraak Het mooiste
is dat mensen zelf groepen vormen", al-
dus Jan.
In het museum is van alles te zien. Een
stukje eco-systeem is nagebouwd waar
negen dieren in zijn verwerkt, compleet
met een nest vol eieren die de bezoekers
kunnen opzoeken. Aan verschillende
boomsoorten is te zien wat de dieren
achter laten als ze aan bomen knagen.
Maar ook wat muizen achter laten.

Sporen van vossen, hazen en de holen
zijn gedetailleerd weergegeven. De mol
en de molshopen, hoe dat allemaal in
zijn werk gaat, is van dichtbij te aan-
schouwen. De steenmatter met zijn rom-
mel om het huis en de havik hoe die zijn
prooi uit elkaar trekt, maakt veel indruk
Een volle tafel staat uitgestald met din-
gen die je zelf in de tuin kunt doen zoals
hommelkasten, nestkasten en hoe je een

bosmijt kunt maken. Goed te zien is hoe
vroeger het landschap functioneel was
met de singels en meidoornhagens.
Foto's over aardappelsteken, roggemaai-
en en het hooien versterken het beeld
van vroeger.

"Kijk", zegt Wagenvoort wijzend naar de
foto. "Ouderwets varkenslachten met een
varken op de ladder. De mensen hadden
toch eten nodig. De varkens lopen in de
bongerd. Dat was vroeger zo. In novem-
ber ging het varken nog even de bongerd
in voor het vuile fruit en dan ging het de
pot in", zegt Jan lachend. "November
slachtmaand". Met veel enthousiasme
vertelt Wagenvoort over zijn hobby. "Kijk
hier heb je een oude wügenkop. In het
dialect kun je zeggen: d'r kik 'n ulk met
de kop uut de konte". Moeiteloos somt de
Bekvelder op wat er in de wügenkop al-
lemaal is verwerkt. "Ringmus, spreeuw,
steenuil, vleermuis, bonte vliegervanger,
wilde eend, het legsel van de spin, mui-
zen, slakken, torenvalk houtduif en bij-
en. Zoek het maar op", zegt Jan.
Na de wandeling door het museum kun-
nen bezoekers uitblazen en hun indruk-
ken laten bezinken in de kantine.

Belangstellenden die boerderij- en na-
tuurmuseum De Lindehof aan de
Kremersdijk 5 in Bekveld willen bezoe
ken, dienen eerst een afspraak te maken
met Jan en Dinie Wagenvoort. Telefoon:
057S463221. "Het is de bedoeling dat ver-
enigingen, scholen, families en anderen
zelf groepen maken'van tien tot vijftien
personen en dan met ons een afspraak
maken", zegt Jan Wagenvoort. "Dan pro-
beren wij de mensen naar hun zin te ma-
ken, ook educatief'.



Meer dan 3,3 miljoen overnachtingen in de Achterhoek

Toerisme in de Achterhoek floreert
Het gaat goed met het toerisme in de
Achterhoek. Dat blijkt uit het Con-
tinu Vakantie Onderzoek, dat jaar-
lijks wordt uitgevoerd. Binnen dit
onderzoek werken het Nederlands
Bureau voor Toerisme (NBT), het
Nederlands Research Instituut voor
Toerisme en Recreatie (NRIT) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) samen. De resultaten van 1997
zijn zojuist bekend gemaakt.

De Achterhoek bezet nu de achtste plaats
op de binnenlandse vakantiemarkt en
herbergt hiermee vier procent van het
aantal in eigen land doorgebrachte va-
kanties. In aantallen betekent dit 3,3 mil-
joen overnachtingen. Een stijging ten
opzichte van 1996 met meer dan dertig
procent. De sectoren die het meest van
die stijging hebben geprofiteerd zijn de
kampeer- en bungalowsector. In 1996
bezette de Achterhoek nog de twaalfde
plaats. Traditioneel brengen de Neder-
landers de meeste vakanties door in de
Noordzeebadplaatsen en de Veluwe. Dat
was in 1997 niet anders.

VAKANTIEBESTEDINGEN
Sinds het begin van de jaren negentig
lijkt de deelname aan vakanties door
Nederlanders een verzadigingspunt te
hebben bereikt. De totale vakantiedeel-
name bedroeg in 1997 77,9%. Iets meer
dan de helft van de vakanties wordt in
het buitenland doorgebracht, 7,4 mil-

joen Nederlanders vierden daarentegen
vakantie in eigen land. In totaal werd
door Nederlanders ruim 19,6 miljard
gulden aan vakanties besteed, oftewel
4,7% van de totale particuliere consump-
tie in ons land. Van deze bestedingen
kwam iets meer dan eenvijfde deel in
ons eigen land terecht. De Achterhoek
profiteerde hier ook fors van: liefst 132
miljoen gulden werd hier tijdens vakan-
ties besteed. Omgerekend naar het totaal
aantal vakanties betekent dit een directe
besteding van gemiddeld f33,80 per per-
soon per dag. Wanneer ook nog eens de
indirecte effecten van de vakantiebeste-
dingen worden meegeteld (ook de slager,
de bakker en de benzinepomp profiteren
van het toerisme) komt de uiteindelijke
economische betekenis van het toerisme
voor de Achterhoek op vele honderden
miljoenen guldens.

BUITENLANDERS
Nederlanders geven meer geld uit in het
buitenland dan er in Nederland aan het
toerisme wordt verdiend. Er is dus sprake
van een tekort op de reisverkeersbalans.
Tegenover de bijna twintig miljard gul-
den aan buitenlandse bestedingen door
Nederlanders, werd er iets meer dan
twaalf miljard gulden ontvangen van in
Nederland vakantievierende buitenlan-
ders. De Achterhoek is niet erg in trek bij
buitenlanders. Jaarlijks worden hier ca.
130.000 overnachtingen door buitenlan-
ders in de Achterhoek genoteerd, slechts

iets meer dan een half procent van het
totaal aantal buitenlandse overnachtin-
gen. Die buitenlanders besteden gemid-
deld f 145,- per persoon per nacht: toch
nog een opbrengst van bijna 19 miljoen
gulden voor het bedrijfsleven in de
Achterhoek.

VERWACHTINGEN
De Nederlandse economie blijft zich
gunstig ontwikkelen. In 1997 kwam de
economische grieo uit op 3,25%. Voor dit
jaar bedraagt de verwachte groei zelfs
3,75%. De binnenlandse consumptie is
een van de stuwende krachten achter de
economische groei. Het toerisme zal hier
ook de komende jaren van profiteren.
Verwacht wordt, dat de vakantiebeste
dingen in Nederland de komende vier
jaar gemiddeld met 6,3% per jaar zullen
toenemen. Voor bos- en heidegebieden in
midden-Nederland, waartoe de Achter-
hoek wordt gerekend, wordt voor deze
periode zelfs een groei met 9,1% per jaar
verwacht.

Bij de Streek-VW Achterhoek blijken
deze verwachtingen uit te komen. De
vraag van de consument naar brochures
over fietsmogelijkheden en voor het
kamperen in de Achterhoek is overweldi-
gend. In hoeverre zicht dit vertaalt in
hogere bezettingscijfers is op dit mo-
ment nog niet te zeggen. Want steeds
meer Nederlanders leggen hun vakantie-
plannen pas op het laatste moment vast.

Reuma Informatie
^K——•

Centrum Op werkdagen open
van 10 - 16 uur

Voor alles wat u over
reuma wilt weten.
Vragen over reuma? Uitgebreid folder-

materiaal? Bel of kom eens langs.

Of fax: 020-412 33 83.

e-mailen kan ook: info@reumafonds.nl

U kunt eveneens informatie krijgen over

aangepaste vakantiereizen en handige hulp-

middelen. En u bent welkom om de boeken

over reuma te lenen uit onze bibliotheek.

Daar zijn we voor!

dr. Jan van Breemenstraat 2, Amsterdam

0900-2025110

Operation Friendship
Zoals inmiddels bij vele Vordenaren be-
kend zal zijn, komen op 16 juli de Ame-
rikaanse OF jongeren naar Vorden in
het kader van het jeugduitwisselings-
programma van Operation Friendship
International.
Op vrijdag 24 juli is er op het terrein
van de familie Graaskamp (bij het
meertje) een ontmoetingsdag (D-day
genaamd) met alle aanwezige OF gas-
ten die op dat moment in Nederland
zijn en hun host-gezinnen. De organi-
satie rekend op ruim 100 bezoekers!
Behalve een ontmoetingsprogramma
overdag, is er ook een gezellige avond
voorzien, waarbij iedereen ruim de ge-
legenheid krijgt om gezellig met el-
kaar te babbelen. Uiteraard wordt deze
avond opgefleurd met een stukje (live)
muziek.
De organisatie kan zich goed voorstel-
len dat er zich onder de OF deelnemers
uit Vorden en omstreken een gevoel
meester maakt van kon ik daar nog
maar weer even bij zijn. Nou, dat kan!
Gewoon even opgeven bij Nienke
Brinkhorst (0575-552419) en je bent
van harte welkom. Wil je de gehele dag
meemaken en een beroep doen op de
catering van OF? Ook dat kan, echter
wordt dan wel een eigen bijdrage ge-
vraagd. Ken je nog oud-leden die in-
middels uit Vorden vertrokken zijn?
Geef ze even deze informatie door!

baiisgesprekstarief
Nationaal Reumafonds
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn.
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

Anti-verdrogingsplan De Wiersse bijna rond
Het plan tegen verdroging van het
gebied 'De Wiersse is zo goed als afge-
rond. Het algemeen bestuur van het
waterschap heeft het plan inmiddels
goedgekeurd. Belanghebbende kun-
nen tegen het definitieve plan in
beroep gaan bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland, tot maandag 11
augustus. Wie het plan wil inzien kan
hiervoor tot en met vrijdag 7 augus-
tus terecht bij het waterschap; in
Terborg op het kantoor van de afde-
ling Midden, Hoofdstraat 98, en in
Doetinchem op het hoofdkantoor,
liemersweg 2.

Het project 'De Wiersse' is opgezet om de
verdroging van de natuur in deze gebie-
den te bestrijden. Vooral in de zomer
kampen de hoger gelegen delen van het
gebied met watertekorten. De stand van
het grondwater is gedaald doordat er in
het verleden verschillende maatregelen
zijn genomen om het water snel uit het
gebied te leiden. Zo stroomt er sinds de
aanleg van de Van Heeckerenbeek min-
der water door de Baakse Beek: het mees-
te water wordt nu afgevoerd via de Veen-
goot. Vooral in droge periodes is dit
merkbaar: veel, vaak bijzondere, plan-
tensoorten verdwijnen door de daling

van het grondwater. Maar ook de land-
bouw kan in droge perioden zomers last
krijgen van verdroging.

MAATREGELEN
Het waterschap wil onder meer stuwen
aanbrengen om het water beter over het
gebied te kunnen verdelen en in de
bodem te laten infüteren. De stuwen zul-
len ervoor zorgen dat er meer water door
de benedenloop van de Baakse Beek gaat
stromen en dat het zich daarna verdeelt
over verschillende zijtakken van de beek.
De grondwaterstand in die omgeving zal
met name in droge perioden hierdoor

stijgen waardoor de natuur zich kan her-
stellen. Natuurherstel kost tijd. Het zal
dan ook een paar jaar duren voor het
resultaat zichtbaar wordt.
Het waterschap kan het waterpeil zeer
beheersen en daarmee schade door een
te snelle peilverhoging voorkomen. In
natte perioden zullen de stuwen op het
huidige peil worden gezet. Het stuwpeil
zal dus niet verhoogd worden.
Gedurende de looptijd van het project
zal het waterschap met grote regelmaat
en op vele plaatsen de resultaten meten.
Zo kan het beleid, indien nodig, snel bij-
gesteld worden.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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 ouderen van belang 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.

Open Huis Stichting Welzijn
Ouderen
Op 8 juli a.s. zal de Stichting Ouderen-
zorg Vorden-Ruurlo van 10.00 tot 17.00
uur een gezellige inloop-dag organiseren
om de inwoners van Vorden kennis te la-
ten maken met de nieuwe aanbouw
(WoZoCo) en het vernieuwde interieur.

De SWOV wil daarbij aansluiten met een
Open Huis van haar nieuwe kantoor.
Behalve de bezichtiging van de nieuwe
werkruimte kunnen de bezoekers d.m.v.
een presentatie kennis nemen van de di-
verse voorzieningen en activiteiten van
de SWOV.
Tevens zal het nieuwe informatieboekje
aan belangstellenden worden uitgereikt.
U bent van harte welkom!

Dringend verzoek om vrijwilligers
voor Tafeltje Dek-je
Vanwege de steeds groter wordende
vraag naar de maaltijden van de SWOV is
uitbreiding van de groep vrijwilligers/
sters voor het rondbrengen van deze
maaltijden een dringende noodzaak. De
huidige groep vrijwilligers dreigt door de
alsmaar uitbreidende route zo zwaar be-
last te worden dat er niet zoveel tijd meer
overblijft voor een praatje met de vaak
eenzame ouderen.
Wie helpt ons dit werk op een goede ma-
nier vol te houden?
Een vrijwilliger van TDJ rijdt eens in de 3
weken een week-route. In die week moe-
ten de maaltijden op dinsdag- en donder-
dagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur en
op vrijdagmiddag na 15.00 uur worden
bezorgd. De deelnemers ontvangen een
vergoeding van 60 cent per kilometer en

de auto is verzekerd voor eventuele scha-
de. Voor info en opgave zie boven.

Huursubsidie
Onder de titel "Huursubsidie is een recht
en geen gunst" hebben alle huurders van
woningcorporatie De Stiepel een brief
ontvangen met informatie over de huur-
subsidie.
Denkt u nog even aan de datum? Vóór l
oktober 1998 moet de aanvraag binnen
zijn.
De Stiepel verleent gaarne assistentie bij
het invullen en inleveren van het aan-
vraagformulier.
Ook de vrijwilligers van de SWOV willen
u hierbij gaarne assisteren.

Informatie 50-plussers.

Bewegen en Hartklachten
Regelmatig bewegen heeft een positieve
invloed op de gezondheid en is nog leuk
ook. In deze rubriek willen we het bewe
gen bespreken bij specifieke gezond-
heidsproblemen en wel het bewegen van
mensen met hartklachten.
Als u een hartinfarct of een hartoperatie
heeft gehad, heeft u mogelijk deelgeno-
men aan een hartrevalidatieprogramma.
U heeft daarbij kunnen werken aan uw
gezondheid door o.a. lichaamsbeweging.
Regelmatig bewegen leidt al tot een ver-
bete-ring van uithoudingsvermogen,
spierkracht, licj^mssamenstelling en
algemeen welbeWnden. U traint daar-
mee ook uw hart en vaatstelsel. U voelt
zich beter, raakt minder snel vermoeid
en u kunt veel plezier beleven tijdens be-
wegingsactiviteit

Lichamelijke inspanning bevordert de
doorbloeding van het hart en remt de
verslechtering van de kransslagaders.
Uw hartslag in rust wordt lager, waar-
door uw hart minder wordt belast.
Daardoor kunnen klachten als de beken-
de pijn op de borst afnemen.
Bij mensen die een hartinfarct krijgen,
neemt de kans op overleven toe. Even be-
langrijk is de psychische kant van het be-
wegen. Bewegen geeft zelfvertrouwen en
doet de angst voor inspanning verdwij-
nen. Bovendien kan de omgang met an-
deren u vele ideen opleveren over andere
activiteiten die ook goed mogelijk zijn.
Raadpleeg altijd uw behandelend arts of
cardioloog als u meer en/of intensiever
wilt gaan bewegen. Bij medicijngebruik
kan de arts u ook de effecten daarvan op
inspanning uitleggen.
Als u aan een bewegingsgroep wilt deel-
nemen, is het belangrijk dat u de sport-
leider vertelt wat de arts u heeft geadvi-
seerd.
Meer informatie? Schrijf of bel naar:
Stichting Hart in Beweging, Postbus 123,
3980 CC Bunnik, tel. 030- 6596405.

Expositie werken 50-plussers
In ons nieuwe kantoor wordt aan oudere
schilder-hobbyisten de mogelijkheid ge
boden hun werk ten toon te stellen. Wij
hopen hierdoor vele ouderen te inspire
ren ook eens de kwast ter hand te ne
men. U zult verbaasd zij^fe ontdekken
wat u allemaal kunt. Op^et ogenblik
hangen er werken van mw. M. Koning-
Knoef en mw. W.J.B. Tolkamp .Ook zij wis-
ten niet dat zij zoveel talent hadden.
Komt u eens kijken?

JULI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

9 Jong Gelre: avondfietsvierdaagse
12 HSV De Snoekbaars: koppelwedstrijden
14 Soos Kranenburg: eindmiddag
14 Pinetum De Belten: rondleiding
15 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
16 Vordense Zomerfeesten
17 Vordense Zomerfeesten
18 Vordense Zomerfeesten
18 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijden
19 VRTC 40 km Zomerfïetstocht, start

vanuit Vorden en Ruurlo
21 Pinetum De Belten: rondleiding
22 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme (tevens verkoop)
22 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
28 Pinetum De Belten: rondleiding
29 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink

Folkloristische
fietstocht 'De
Knupduukskes'
Folkloristische dansgroep 'De Knup-
duukskes' houdt zaterdagmiddag in sa-
menwerking met de plaatselijke VW een
fietstocht. Deze tocht met een lengte van
30 kilometer start op het Marktplein. De
route leidt via minder bekende wegen
langs talloze fraaie uitzichten.
Een leuk aspect daarbij is dat de leden
van "De Knupduukskes" zich deze mid-
dag in oud-Gelderse boerenkostuums ste-
ken en ook als zodanig meefietsen.
Uiteraard wel met een speciale bedoe-
ling. Onderweg wordt namelijk een pau-
ze ingelast en zullen de leden van 'De
Knupduukskes' een optreden verzorgen.

Schoonmaak- en
Schoorsteen veeg bedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Diploma-uitreiking 't Beeckland:

Eerste fotojaarboek

EOCMARKE
0 2 BOS CHRYSANTEN 6,95

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Granny Smith 2

Nectarines 10 voor
TrOS tomaten heel kilo voor

Verse rauwkost 1/2 pond 2I5

KOLDENHOF 's Versmarkt
V e r i an » o a r d a l i j

Donderdagavond 2 juli weiden zoals
ieder jaar de diploma's uitgereikt aan
alle geslaagde kandidaten van de
christelijke scholengemeenschap 't
Beeckland in Vorden. Slechts één
kandidate moet nog een jaartje op
het fel begeerde papiertje wachten.

Al ver voor 19.30 uur stroomde de zaal
van het Dorpscentrum in Vorden vol met
leerlingen, ouders, verzorgers vriendjes
en natuurlijk docenten. Na de gebruike-
lijke toespraken werden de leerlingen op
het podium geroepen om hun diploma
in ontvangst te nemen. Als eerste waren
de leden van de redactie van het foto-
jaarboek aan de beurt: Bas Voskamp,
Leny Aalderink, Marinka Punt, Marianne
Disbergen, Gusta Smeenk, José Bretveld
en Ellen Wolsink. Samen met de docen-
ten Gertjan ten Wolde en Hans
Geijtenbeek zijn zij het hele schooljaar

1997-1998 bezig geweest met het verza-
melen van foto's van leerlingen, docen-
ten en excursies. Soms leek het erop dat
het de redactie nooit zou lukken om aan
het eind van het schooljaar met een fo-
tojaarboek naar buiten te komen.
Verschillende malen werd de deadline
opgeschoven maar uiteindelijk was het
eerste fotojaarboek op 30 juni klaar.
Mede-leerlingen en medewerkers van 't
Beeckland waren dan ook verrast over
het schitterende resultaat dat deze leer-
lingen hebben weten te bereiken. Een
boekwerk met foto's en wetenswaardig-
heden van alle leerlingen en van de
meeste medewerkers van 't Beeckland
aangevuld met - vooral leuke - herinne-
ringen aan vier jaar schooltijd deed me
nigeen al in weemoed omkijken.
Voorwaar een prachtig eindexamenge
schenk waar iedere eindexamenkandi-
daat dan ook heel blij mee was.

Hengelo en Steenderen richten zich nu op Vorden.

Cluster spat uit elkaar
Na twee jaar tevergeefs vergaderen is
er vorige week een einde gekomen
aan het cluster van de gemeenten
Hengelo, Steenderen. Hummelo &
Keppel en Zelhem.

Deze vier gemeenten wilden komen tot
een samenwerking waarbij een fusie niet
werd uitgesloten. Met name het streven
van Hummelo & Keppel en Zelhem om
maar zo snel mogelijk te fuseren, zagen
de gemeenten Hengelo en Steenderen
niet zitten. Daarom werd vorige week be-

sloten om het cluster binnenkort tot ont-
binden.

Inmiddels zitten de gemeenten Hengelo
en Steenderen aan tafel met Vorden. Met
deze gemeente is een stuurgroep ge
vormd waarin naast de drie gemeentese
cretarissen elke gemeente een lid van het
college en een raadslid heeft afgevaar-
digd. De stuurgroep is l juli van start ge
gaan om een samenwerking tussen de
drie gemeenten te onderzoeken waarbij
een fusie niet wordt uitgesloten.



Nieuwe bedrijfswagen

Door steeds toenemende werkzaamheden was Meubel- en Tapijtenhuis De Spannevogel uit
Hengelo-Ruwlo op zoek naar een grotere bedrijfswagen. Wassink Autobedrij f BV vond die voor
De Spannevogel. Op de foto wordt de sleutel overhandigd door Tonnie Wassink aan Harry
Rouwenhorst en Patrick Willemsen van het meubel- en tapijtenhuis.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Jaarverslagen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 55101C
Fax (0575) 551086

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. (0575) - 55 14 55 fax (0575) - 55 17 09

In samenwerking met Administratie- en Belastingadviesburo Nijman v.o.f.
te Doetinchem organiseren wij een informatie-avond over de

Wet Herstructurering Varkenshouderij
en Besluit Hardheidsgevallen.

Deze avond zal gehouden worden op dinsdag 14 juli a.s.
in zaal „t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden, aanvang 19.3O uur.
De informatie-avond van 29 juni kwam te vervallen.
De avond wordt verzorgd door Mw. Ir. I.M.E.A. v.d. Kerkhof-Couwenberg,
hoofd Bureau Vaktechniek Argo-advisering te Tilburg en zal bestaan uit 3
delen t.w.:

a. van mestproduktierechten naar varkensrechten
b. Besluit Hardheidsgevallen.
c. financiële gevolgen.

In verband met de verdere organisatie verzoeken wij U vriendelijk om zo
spoedig mogelijk door te geven met hoeveel personen U op deze avond
aanwezig denkt te zijn.

DE TUINEN
VAN DE WIERSSE

VORDEN:
zondag 12 juli

maandag 13 juli en
zondag 19 juli

van 10.00 tot 18.00 uur open.
Entree f 8,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34
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BouwCenter HCI trakteert u
op zonnige .tortingen!

INBOUWVAATWASSER

Normaal ƒ 2799,-. l\lu 1999,-

Onze keukenafdeling
biedt aan: het zeer bekende merk

'Er is geen betere'

ZEER LUXE MAGNETRONS
Typenummer M626EGDZ,
zwarte uitvoering
Normaal ƒ 1599,-. Nu

INBOUWVAATWASSER

ATAG Normaal ƒ 2245,-.

Nu 1795,

INBOUWKOELKASTEN

Normaal ƒ 1495,-. Nu 995,
COMBIMAGNETRONS
Typenummer M636ECLW,
witte uitvoering
Normaal ƒ 2249,-. Nu 998,-

Aanbieding van onze sanitairafdeling

BADKAMER
MEUBEL
geheel in MDF,
inclusief Marlan
blad.
160 cm breed.

Nu 2990,-

BADKAMERMEUBEL
130 cm breed. Nu

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Tel. (0575) 46 81 81. E-mail: hci@hci-ubi.nl

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur,
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur,
zaterdag 08.00-16.00 uur.

BouwCenterüHCI

Prijzen incl. BTW.
geldig tot 17-7-'98

KEUKENS
SANITAIR/TEGELS
OPEN HAARDEN
BOUWMATERIALEN
B E S T R A T I N G E N
BOUWWINKEL
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SHOWKPOM-
LINNENKABTEI^
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,-
van 4495,-

voor 2795,-
voor 2695,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOr 1995,-

Mooie kwaliteits schuifdeurkast
in alpinewit, incl. facetspiegel
185 breed, 230 hoog
van 3995,- VOOF 2695,-

Prachtige draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,- VOOr 2295,-
idem in alpinewit VOOf 2150,-

Roomwit met beuken schuifdeurkast
200 breed, 220 hoog, incl. halogeenverlichting
van 1760,- VOOr 1595,-

U'fe-time compact haffhoogslaper,
Hoogslapers en stapel bedden
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt. Verder veel accessoires leverbaar.

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke buigzame lattenbodem, 90/200cm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 595,-
Buro 195,-

BHOWWOMBLAAPKAMEKB
Fraaie MDFslaapkamer
in alpine wit, incl. nachtkastjes + bedtafel
180/200 cm
van 1995,- VOOr 995,-
auberginekleurig 160/200 cm
van 1895,- VOOr 795,-

Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- voor 1695,-
Strak modem alluminium ledikant
160/200 cm
van 2195,- VOOr 1395,-

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295,- VOOr 795,-

Kwaliteitsslaapkamers zwart met beuken
incl. achterwand + 2 nachtkastjes met
verlichting, 180/200 cm
van 3295,- VOOr 2395,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOr 2295,-

Slaapkamerin alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 1995,- ^ VOOM395,-

Massief MDF slaafmamerin room wit
incl. 2 nachtkastjes, 160/200 cm
van 1995,- VOOr 995,-

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafelsBO/200 cm

nu 1195,-

LEDIKANTEN
Nostalgisch houten ledikant
in geel + blauw massief grenen
90/200 cm HU 695,-
MDF haffhoogslaper
in de kleuren van Nederland, 90/200 cm
van 659,- VOOr 395,

2-persoons sierlijk stalen ledikant
antiek karakter in Sandstone kleur

incl. 2 auping spiralen
l 40/200 cm

nu 1195,-
ook leverbaar in 1 60/200 cm

1-persoons ledikant van MDF
wit of zwart gelakt met laden

90/200 cm, van 499,- VOOr 349,-

Stalen ledikanten met versterkte spiraal
90/200 cm, verschillende kleuren
van 449,- VOOr 279,-

Ledikant blank hout
90/200 cm gelakt vanaf 279,-

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant ~*
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet nu 1095,-

- "?&MMA"-22ë3S"

Stijlvolle boxspringcombinatie van
Zevenslaper
met kersenhouten accenten incl. prachtige poef
180/200 cm
van 8295,- VOOr 6795,-

Prachtige royale elektrische verstelbare
boxspring
Nek/rug + voetgedeelte zijn elektrisch
verstelbaar, incl. matras, 100/220 cm
van 9080,- voor 6395,-
Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- VOOr 4695,-

WIMTE
BESPARENDE WEDDEN
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOr 269,-

Vouwbed
voorzien van beuken lattenbodem, automati-
sche uitklapbare poten. incl. polyether matras
80/190 cm
van 398,- Nu 289,-

Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van voetenbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare
poten, incl polyether matras 80/200 cm

Nu 599,-

Onderschuif combinatie
wit of zwart, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen,
eenzijdig afgedekt met wol 5 jaar garantie,
80/190 cm
van 1395,- VOOr 995,-

Crenen slaapkamer
Norvège
Donker gebeitst, incl. 2 bijpassende nachtkast-
jes. Leverbaar zowel in 140, 160 als 180 breed
140/200, van 1695,- n U 1395,-
3-deurs kast nu 2695,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

VOOKPELIGE
MATKABBEN y

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16
één zijde wollen afdeklaag.
80/190 van 259,-
70/200 van 289,-
80/200 van 299,-
90/190 van 299,-
90/200 van 319,-
90/210 van 339,-
90/220 van 369,-
120/190 van 389,-
130/190 van 419,-
140/200 van 479,-
160/200 van 559,-
180/200 van 639,-

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/190 van 329,-
90/200 van 369,-
140/200 van 639,-

cm dik met aan
5 jaar garantie.

voor 199,-
voor 229,-
voor 239,-
voor 239,-
voor 249,-
voor 279,-
voor 329,-
voor 299,-
voor 329,-
voor 379,-
voor 429,-
voor 479,-

VOOF 229,-
VOOf 259,-
VOOr 259,-
VOOr 289,-
VOOf 459,-

Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOr 549,-
80/200 van 800,- VOOr 549,-
90/190 van 895,- VOOr 599,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOr 699,-
140/200 van 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOr 595,-
80/200 van 799,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-
Ons gehele assortiment bestaat uit wel
30 soorten, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen,
Leverbaar in alle maten.

Voetganger»- R»*° B«nk
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