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Verrassende tentoonstelling van
Jong Talent in galerij bibliotheek

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

De galerij van de Openbare
Bibliotheek in Vorden is een plek
waar het hele jaar door op vele ma-
nieren aandacht wordt gevraagd
voor kunst en cultuur. Tot 26 juli is
er plaats ingeruimd voor 'Jong
Talent'. Een vijftal Vordense schil-
ders laat werkstukken zien die dui-
delijk maken dat er ook in onze ge-
meente op dit terrein veel talent
aanwezig is.

Zo zijn er opvallend-realistische schil-
derijen te zien van Marije Huiskamp,
waarin dieren en mensen centraal
staan. Tekenen was al vanaf heel jonge
leeftijd haar hobby. Een opleiding in de
reclame en de daar gebruikte teken-
technieken geeft haar werk een sterk
fotografisch karakter. Marije werkt
voornamelijk in opdracht. Opvallend
zijn ook de vooral in potlood en pastei
uitgevoerde tekeningen van Sandra
Bosman. In het laatste jaar van de HA-
VO begon ze met schilderen. Ook haar
onderwerp is vooral het schilderen van
dieren; ze ontving enkele opdrachten
voor portretten van mensen.
Zeer kunstzinnig is ook de fraaie col-
lectie aquarellen van Fenny van

Druten-Vrieze, die naast haar part-time
werkkring vele hobby's heeft: de tuin,
patchwork en quilten. Maar ook schil-
deren kan ze niet laten en haar inzen-
ding voor deze expositie bewijst haar
talent. Een bijzondere collectie aqua-
rellen is van de hand van een niet meer
zo jonge inwoonster van ons dorp die
in alle bescheidenheid ongenoemd wil
blijven. De aquarellen zijn van een bij-
na doorzichtige schoonheid en onder-
strepen de drijfveer van deze schilde-
res die 'vast wil houden wat goed en
mooi is'. Katja Mens is een veelzijdig
beeldend kunstenaar die voornamelijk
werkt in klei en gips. Haar poging om
daarnaast ook tweedimensionaal te
werken is alleszins geslaagd zoals de
ingezonden werken laten zien. Ze zijn
vooral in aquareltechniek uitgevoerd.
Het bijeenbrengen van deze vijf collec-
ties in een zomertentoonstelling van
'Jong Talent in Vorden' is een geslaagd
initiatief. Een bezoek aan de galerij
van de bibliotheek is dan ook zeer aan
te bevelen. De galerij kan worden be-
zocht tijdens de normale openings-
uren van de j^fciotheek die - zoals be-
kend - vanaf 2?juli in verband met de
vakanties - enigszins beperkt zijn.

Dagtocht voor 55 + en ouderen
Al ruim veertig jaar wordt elk jaar
door een groep vrijwilligers de be-
jaarentocht georganiseerd. "Wij
willen het geen bejaardentocht
meer noemen, want dat is zo'n bela-
den woord geworden", aldus Wim
Polman, die de groep vrijwilligers
aanvoert. "Het heet nu de tocht
voor 55 + en ouderen. Wij hopen dat
door deze benoeming het aantal
deelnemers weer zal toenemen".

"Wij hebben jaren gekend onder de
fantastische leiding van wijlen Gerrit
Eijerkamp dat wij met vijf bussen op
pad gingen. Nu krijgen we nauwelijks
twee bussen vol", zegt Wim Polman.
"Er zijn natuurlijk duidelijke oorzaken
aan te wijzen waarom de deelname te-
rugloopt. Allereerst voelen de mensen
zich niet zo snel bejaard meer. Ten
tweede zijn ook de ouderen veel mo-
bieler dan vroeger. Ze gaan vaker uit en
er worden veel meer reizen voor deze

doelgroep gèWganiseerd. Het leuke
van onze dagtocht is dat we met
Vordenaren onder elkaar zijn. Dat
geeft een sfeer. En wij hebben op die
dag niet direct het gevoel dat de prijs
een belangrijke rol speelt, maar het
zou natuurlijk best zo kunnen zijn", al-
dus Wim Polman.
De deelnemers wordt volgens Polman
een heel gezellige dag aangeboden
waarbij op eten en drinken niet wordt
bezuinigd. "Dat hoort er bij en maakt
die dag goed. Ook wij als vrijwilligers
betalen gewoon ons eigen deel. Dat
werd in het verleden wel eens verkeerd
uitgelegd", aldus een enthousiaste
Wim Polman.

Woensdag 27 augustus is het weer de
dag waarop de tocht wordt georgani-
seerd. "Wij hopen weer op een flinke
deelname. Met vijf bussen hoeft niet
maar drie bussen zou mooi zijn", zegt
Polman tot slot.

Peter Hoefnagels neemt
Euro onder de loep in
'Eerste Europacabaret'
De schrijver Peter Hoefnagels treedt op
woensdagavond 9 juli voor het eerst op
met zijn programma "Het eerste Euro-
pacabaret". Deze voorstelling heeft
plaats in Theater Onder de Molen in
Linde. In dit programma gaat hij in op
de Europese eenwording, de invoering
van de Euro, het afscheid van de gul-
den en het grote zwijgen van het parle-

Nü boeken
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ment. Ook blikt Hoefnagels vooruit
naar de 21e eeuw en onthult hij wie
dan de minister-president is in
Nederland. Verder zingt Peter Hoef-
nagels toepasselijke liedjes als "Nie-
mand mag wat zeggen, de kip moet eu-
ro leggen", "Zalm maakt de kas op" en
Tabé oude gulden". De voorstelling van
9 juli moet gezien worden als een try-
out. De premiere is op woensdag 16 ju-
li.
De voorstelling van Peter Hoefnagels
maakt onderdeel uit van het zomer-
programma "Verhalen en muziek". Op
woensdagavond 9 juli zijn er verder
nog optredens van de verhalenvertel-
lers Diny Hiddink en Truud Rogmans,
gitarist Jan Guichelaar, goochelaar
Wim Hooghiemstra en Henk Doll in de
rol van Mr. Moestafa met het lied van
de Pharao.
Voor meer informatie of boekingen
kan met bellen met 55 69 87.

Hervormde Gemeente
Zondag 13 juli 10.00 uur Dhr. M.J. Lensink uit
Aalten.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juli 10.00 uur Dienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 uur Ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur Ds. M. Berg, Barchem.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 juli 10.00 uur Woord en Communie-
viering.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 12 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 13 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores: 13-14 juli Pastoor H.
Jaspers, Zutphen, tel. 527080.

Huisarts 12-13 juli dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
551678.

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 12-13 juli tot 12.^Aur W.F. Haccou,
Vorden, tel. 551908. SpreScuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00

Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van l^fc-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling v^rouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HUI.P
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 1 1 2
AMBULANCE: dag en nacht 112

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) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 u u r per d;u;. tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk te!. (0543 1 53

Pedicure
L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en rm-vi M o k k i n k -
Kasteel, tel. 55690H.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67 i V l f t o n i s c h 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 SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, 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)445 2220.

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 Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
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: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' 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 9.00-1 1 .00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-10.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 1448.
Qtntrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



5 geraniums ee gratis

2 begonia's

2 bossen bloemen
keuze uit meer dan 30 soorten

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Wie gaat er ook dit jaar weer
mee met de gezellige busreis
voor 55+ en ouderen
op woensdag 27 augustus a.s.?

Vertrek om 8.30 uur vanaf marktplein

Reisdoel:

Veluwe en Baarn met bezoek aan het

Oranjemuseum.

Lunch onderweg.

Op de terugreis een gezellige

busstop met muziek.

Aankomst in Vorden tussen

18.00 en 18.30 uur
waar een heerlijk diner wacht bij
De Herberg

Kosten per persoon f 85,-
Opgave bij:

Van Arkel, tel. 55 13 18 • Braam, tel. 55 32 60
Polman, tel. 55 13 14

DOKTER
DAGEVOS

heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN

van zaterdag 12 juli
t/m zondag 2 aug.

Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kun-

nen terecht bij
dr. Sterringa,
tel. 55 12 55

atiënten wier achternaam
begint met L t/m Z kunnen

terecht bij
dr. Haas,

tel. 55 16 78

Lekker uit de grill

8 gehaktballen f 10,-

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

haas-rib
karbonade

6 voor f 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden fricandeau
100 gram f 1,98

Gebraden gehakt
met kaas 100 gram f 0,98
Fijne leverworst

100 gram f 0,89

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 voor

f 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
FIJN OF GROF

500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

4 vlindervinken + 4
boerengehaktschnitzels

samen f

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

Een geslaagde barbecue?
Wij zorgen er voor!

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (05^65
2825

• Te koop: Fiat Tipo DGT,
elektr. begr. + ramen, b.j. '90,
z.g.o.h., metall.groen. Tel.
(0575) 44 15 45

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

'BRIDGE-HOUSE'
Marion de Groot, Scheggertdijk 4, Almen

Vrijdags en zaterdags geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle andere dagen na telefonische afspraak

tel. (0575)43 1663

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

Kom kijken in onze showroom en tuin, voor een grote keuze
stoelen, deckchairs, tafels en banken.

Alles uit voorraad leverbaar

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Ga afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69

• Moeders houdt uw kinde-
ren binnen, 10 juli zal Anie-
ke met rijles beginnen

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen, Doré en Frieslanders.
Fam. Scheffer, Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden (Delden), tel.
55 13 33, woensdags geslo-
ten

• Te koop: 3 oude kasten:
donkerrode schoolplatenkast
350,- / mahoniehouten kast
650,- / franse, geschilderde
kast met spiegel, l.grijs-groen
2250,-. Nieuwe kunststof
douchebak 90 x 90 cm 75,-;
nieuwe slaapbank 350,-; 4
eetkamerstoelen op poot
d.blauw 500,-; tekentafel +
machine 90 x 150 500,-;
tekeningenkast met ophang-
systeem voor 2000 tekenin-
g-n f 300,-. Tel. (0575) 55 22
23

Henkes
Jonge

Pott Rum
54%

Peachtree

• Te koop: Duitse herder-
pups, leeftijd 10 weken, met
stamboom, ingeënt + ont-_~,
wormd f 550,-. Tel. (0575) 55HA
65 62

Henkes
Vieux

Grolsch
zomergoud

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

uiten... thuis wlof genieten van me zomerse kvtaliteitsitankjes



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Fa/co

1 juli 1997.

Marga Berends
Henk Uben
Joske

Lindeseweg 23
7251 NJ Vorden

Hierbij betuigen wij onze op-
rechte dank voor al uw steun,
medeleven en kaarten tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn innig geliefde vrouw,
onze lieve moeder en oma

HEINTJE
GOSSELINK-RIETMAN

Herman Gosselink
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juli 1997

In ons verdriet om het heen-
gaan van onze dappere moe-
der en oma

W.L. VELHORST-
GROOT ROESSINK

mochten wij uw hartelijke me-
deleven ontvangen.
Wij betuigen u hiermee onze
oprechte dank. Uw belang-
stelling hebben wij zeer op
prijs gesteld.

Namens de kinderen
en kleinkinderen,
J.F. Bosch-Velhorst

Vorden, juli 1997

Ik wil een ieder bedanken
voor de leuke kaarten en
bloemen die ik mocht ontvan-
gen na mijn hernia-operatie.
Na vier maanden afwezigheid
sta ik weer graag tot uw
dienst.

Hetty Vlogman

Contactjes
zijn 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 gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Verhuisd: mevr. H.G. Me-
melink-Zweverink van De
Delle 5 naar De Delle 39,
7251 AJ Vorden, tel 55 28
39

• Verhuisd: W.A.B. Borgon-
jen van De Delle 3 naar De
Delle 37, 7251 A J Vorden,
tel. 55 16 65

• Te koop: seniorenbed, 1-
pers. buisbed, buikkastje,
bankstel oud-Hollands, ge-
knoopt vloerkleed. Telefoon
(0575) 55 17 59

• Te koop: weckt lessen. Tel.
55 14 07

• Te koop: jeep, Cherokee,
4.0 L, 6 cylinder, LPG. Prijs
22.000,-. Tel. (0575) 55 69 62

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen, Doré en Frieslanders.
Fam. Scheffer, Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden (Delden), tel.
55 13 33, woensdags geslo-
ten

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen bij Steenblik, Nieuwen-
huisweg 4, Vorden

Op maandag 21 juli zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Harry en Nettie Arfman-Evers

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
'De Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Juli 1997
Elzeboomweg 4
7261 LD Ruurlo

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

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monsterboeken
mee naar huis om sq^n uw
keus te maken uit onWgrote
collectie.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Een kilo
vol variatie

^^ /f^ •*-"*><*.

9rundergehakt, i kilo
varkensreepjes, ei-bieslooksalade,
gekruid of naturel ¥| 29 100 gr.

<| 89

1gg Pompoentje
met gehakt gevuld rundvlees,

100 gr.

gebradenfricandeau, ^25
100 gr. £ Zeeuws spek,

div. soorten 100 gr.
<|
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69

Keurslager

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

GELUK

GIRO DEVENTER

4O4O4O
4 l

NATIONAAL. FONDS KINDERHULP

Brinkpoortstraat 32, 74! l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Vlaaienaanbïedincj

\*

Ons assortiment:
verse zomervruchtenvlaai • rijstevlaai • musli-honingvlaai • abrikozenvlaai •

Zwitserroomvlaai • sinaasappelvlaai • Hawaii-vlaai • tompoucenvlaai •
chipolatavlaai • aardbeien de luxe vlaai • kersenvlaai de luxe • woudvruchten-

vlaai • appelspeciaalvlaai • Christoffelvlaai •
boerenjongensvlaai • advocaatvlaai

ALLE VLAAIEN f 10.-

Super-aanbieding van 9 t/m 16 juli 1997

vers fruitvlaai • Christoffel-
vlaai • appel-kruimelvlaai

8 royale punten voor

f7,50Verrassend lekker: brandnetelbrood

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

Blijvend elke woensdag
5 broden naar keuze
voor

f12,-
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ïele/bon gemeente; (0575) 55,7474.

* gemeente: (0575) ;55 74 44.

• Öpcnihgsty den Gemeentehuis;
tnaandag tot en met vrijdag van
8,30 tot 12:00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken) ;
dinsdag van 13.30 tot 20,30 uilr,
v^nlcfag van 13.30 tot 1 730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1 7, 30 UUT;
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur
Burgemeester BJ.C Kamerling;
maandagmorgen van 11,00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
VVethoudèr M, Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D, Mulderije-Meuïenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en

A/spraken kunnen tele/ontsch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

EMEENTELIJKE BELASTINGEN OP TIJD BETAALD?

In Vorden kunt u de gemeentelijke belastingen op twee manieren betalen:
1. per automatische incasso
2. per acceptgiro.

Heeft u een machtiging tot automatische incasso afgegeven dan wordt het bedrag
van de aanslag in acht maandelijkse termijnen, van april 1997 tot en met novem-
ber 1997, van uw rekening afgeschreven.

Wie voor de tweede mogelijkheid heeft gekozen, moet zelf voor de betaling zor-
gen. U moet het gehele aanslagbedrag voor 30 juni 1997 hebben voldaan.

Afgifte van machtiging nog steeds mogelijk
Wilt u het openstaande bedrag van de aanslag alsnog mee laten lopen met auto-
matische incasso? Dat kan. Hiervoor zijn bij de sector middelen machtigings-
kaarten verkrijgbaar. Vul van de set machtigingskaarten de groene kaart in,
plaats uw handtekening en stuur de kaart voor 18 juli 1997 terug naar de
gemeente. Het openstaande aanslagbedrag wordt dan in de nog resterende vijf
termijnen (juli 1997 t/m november 1997) van uw rekening^|eschreven.
De machtiging blijft vervolgens gelden totdat u de machtl^^g weer intrekt. Dit
kunt u doen door het terugzenden van de rode kaart.

Voorkom extra kosten!
Per 30 juni 1997 is de uiterste bctaaldatum, voor de aanslag die per acceptgiro
moet worden betaald, verstreken. Wanneer u niet voor 3(^mni 1997 het totale
aanslagbedrag heeft betaald, of niet alsnog hebt gekozei^^or afgifte van een
machtiging, dan moeten burgemeester en wethouders de invorderingsprocedure
opstarten.
In eerste instantie krijgt u een herinnering. Voldoet u dan nog niet aan de betaal-
verplichting, dan ontvangt u een aanmaning. Voor een aanmaning brengen bur-
gemeester en wethouders u kosten in rekening ( f 10,- voor openstaande aanslag-
bedragen tot f 1.000,- en f 20,- voor openstaande aanslagbedragen van f 1.000,-
of meer). Volgt hierna nog geen betaling, dan vaardigen burgemeester en wet-
houders een dwangbevel uit. Dit brengt aanzienlijk hogere kosten met zich mee.
Naast deze kosten zijn burgemeester en wethouders ook verplicht bij te late be-
taling de wetteli jke invordcringsrentc in rekening te brengen.

ƒ /i l ich tingen
Nadere in format ie kun t u krijgen bij de sector middelen, telefoon 0575 - 557428
(doorkiesnuiïuïter).

ER INZAGE LEGGING BOUWPLANNEN EN BESTEMMINGSPLAN
SIRENEMAST KRANENBURG.

Sinds 3 j u l i jongstleden liggen op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening ter gemccntcsccretarie (koetshuis) de bouwplannen ter inzage voor:
a. het t i jdel i jk plaatsen van een personecls- en directieruimte bij basisschool 'de

Kraanvogel' aan de Eikcnlaan te Kranenburg en
b. het plaatsen van een sirencmast voor het nieuwe landelijk waarschuwingsstel-

sel (alarmc ring bij dreigend gevaar) op het sportveld aan de zuidzijde van de
Eikenlaan.

Voor beide bouwplannen is vrijstelling noodzakelijk, respectievelijk op grond van
de artikelen 17 en 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het plan onder a.
ligt nog tot en met 16 juli ter inzage; het plan onder b. tot en met 30 juli aan-
staande. Een ieder heeft in deze periode de mogelijkheid schriftelijk bedenkingen
in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Voor de sirencmast op het sportterrein aan de Eikenlaan ligt sinds 3 juli eveneens
het ontwcrp-bcstcmmingsplan "Buitengebied sirenemast Kranenburg". Tot en
met 30 juli heeft een ieder de mogelijkheid zijn zienswijze over dit plan kenbaar
te maken aan de gemeenteraad.

Deze publicaties stonden door een misverstand niet in de vorige editie van dit
blad. Dat verzuim is, door huis-aan-huis bezorging van de advertenties in de
directe omgeving op de dag van publicatie, evenwel nog gecorrigeerd.

NDERHOUD AAN DE HACKFORTERWEG EN DE MOLENWEG

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in de loop van 1997 groot onder-
houd uit te voeren aan gedeelten van bovenstaande wegen. Het betreft de vol-

gende gedeelten:
- Hackforterweg, vanaf de komgrens Wichmond tot aan de Baakseweg;
- Molenweg, vanaf de Stationsweg tot en met de kruising met de Insulindelaan.
De huidige staat van deze weggedeelten maakt het onderhoud noodzakelijk.

Het onderhoud aan de Hackforterweg zal bestaan uit het herstraten van de hui-
dige verharding, waarbij de verhardingsbreedte teruggebracht wordt tot 3,0
meter (thans ca. 4,9 meter). Tevens zal aan beide zijden van de weg een rij gras-
stenen van 0,75 meter breed worden aangebracht.

Bij het groot onderhoud aan de Molenweg zal de complete verharding worden
opgenomen en opnieuw worden aangebracht. Tegelijkertijd willen burgemeester
en wethouders een aantal voorzieningen aanbrengen om het verkeersluwe karak-
ter van deze woonstraat te versterken. Hierbij denken burgemeester en wethou-
ders aan het
- verhoogd aanleggen (middels een plateau) van de kruising Molenweg-

Insulindelaan
- ter hoogte van huisnummer 20 aanleggen van een verkeersdrempel (trapezi-

umvormig).

Tot en met vrijdag 16 augustus 1997 liggen tekeningen van de uit te voeren werk-
zaamheden bij de afdeling gemeentewerken (boerderij) ter inzage. Gedurende
deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

GEMEENTE VORDEN
NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING POSTBUS 9001
BELASTINGJAAR 1997 7250 HA VORDEN

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

199 houder/houdster isVerklaart dat hij/zij m.i.v.

van hond(en) ouder^^i 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermel-
den.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
"geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19
(handtekening)

/W,IJZIGING SUBSIDIEBEDRAGEN WONINGBOUW

Het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de Verordening
woninggebonden subsidies Regio Stedendriehoek 1996 aangepast aan een aantal
landelijke ontwikkelingen. In de eerste plaats zijn de grenzen voor de kosten van
de nieuw te bouwen woningen, standplaatsen of woonwagens verhoogd tot het
niveau van de bedragen die eerder zijn vastgesteld door de staatssecretaris van
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. De nieuwe kostengren-
zen zijn:

woningen sociale bouwsector ƒ 171.000,-
woningen middeldure sector ƒ 243.000,-

" standplaatsen ƒ 71.500,-
* woonwagens ƒ 84.500,-

H u urprijsgrenzen
In de tweede plaats zijn de huurprijsgrenzen voor huurwoningen, huurstand-
plaatsen en huurwoonwagens opnieuw vastgesteld, waarbij rekening is gehouden
met de jaarlijkse huurstijgingen en met de invoering van de nieuwe Huur-
subsidiewet. De huurprijsgrenzen voor nieuwe, met subsidie te bouwen wonin-
gen, standplaatsen en woonwagens zijn:

huurprijsgrens voor oud
sociale huurwoningen met bereikbaarheidssubusidie
* in de periode van l juli 1996 tot l juli 1997 ƒ 678,
" in de periode van l juli 1997 tot l juli 1998 ƒ 678,
sociale huurwoningen met stimuleringsbijdrage

geschikt en bestemd voor één- en tweepersoonshuish. ƒ 848,
* bestemd voor drie- en meerpersoonshuishoudens ƒ 848,
middeldure huurwoningen ƒ 1.152,
huurstandplaatsen .. ƒ 339,
huurwoonwagens ƒ 509,

nieuw

678,
780,

ƒ 823,
ƒ 882,
ƒ 1.085,
ƒ 352,

' ƒ 530,

Subsidie duurzaam bouwen
Tenslotte heeft het Algemeen Bestuur besloten het treffen van dubo-maatregelen
bij het bouwen van nieuwe gesubsidieerde woningen te stimuleren. Woning-



eigenaren, die bij de bouw van hun woning extra maatregelen treffen die gericht
zijn op het duurzaam bouwen, kunnen tot ƒ 3.000,- extra subsidie aanvragen bij
de gemeente waarin de woning wordt gebouwd.

De gewijzigde verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per l
januari 1997.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening.

poort moet worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole
laten zien voor de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders .die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sti-
cker samen met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sti-
cker laten stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moe-
ten zij deze sticker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk
van deze personen 10,- US Dollar worden betaald.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een gel-
dig reisdocument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van
ouder(s) of voogd, mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bij-
geschreven. Zij moeten beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook
voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
(Anders dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum
waarop de geldigheid van het oude document eindigt een nieuw document aan
te vragen; wel moet men zich, indien-daarom wordt gevraagd, kunnen legitime-
ren met een geldig legitimatiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voor-
malige Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aan-
vrager staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel
bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet
u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet
u inleveren bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdo-
cument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,-. Is het vermiste reis-
document afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw
document worden gemaakt, omdat het oude aanvraa^>rmulier in die gemeente
moet worden opgevraagd. ^p

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school
worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).ordei

7^/NVERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCU1ÏÏENT
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort;
indien er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke
verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op
het gemeentehuis te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook
(opnieuw) worden overgelegd als in het oude reisdocument al kindgege-
vens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend
zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving de
leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende bui-
tenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toe-
stemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is
op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden
gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort ƒ 91,00
een europese identiteitskaart ƒ 35,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7,50

(wijzigingen voorbehouden)

E I ZE N N AAR TURKIJE

Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:

Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is
voor personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:
1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen

hierveor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een
Europese identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen
aan de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US
Dollar een visumsticker kopen.
Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple-
entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0
US Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het pas-

ERNIEUWEN VAN HET RIJBEWIJS

Op de meeste rijbewijzen staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring ver-
oorzaken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede
datum is in de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70
jaar wordt en de derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden
vernieuwd. Let u dus goed op deze laatste datum!!

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de vol-
gende bescheiden inleveren:

het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden
gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij bur-
gerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd
voor het rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uit-
treksel uit de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij ont-
vangst van het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen
hiervan. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft.

Tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die
in het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een
ongeval, kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan
gevolgen hebben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit
geval een tussentijdse keuring te laten doen.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een
nieuw rijbewijs aan te vragen.

Afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De |^aratuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storings-
gevoelig, waardoor a^"klaar-terwijl-u- wacht"-service misschien niet altijd gere-
aliseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet
lukt.

VONDOPENSTELLING VOOR RIJBEWIJZEN EN PASPOORTEN.

Op 3 en 17 juni is het gemeentehuis geopend geweest voor rijbewijzen en pas-
poorten. Deze avondopenstelling bleek in een behoefte te voorzien, in totaal zijn
bijna 90 lokethandelingen verricht.

Vanwege dit succes hebben burgemeester en wethouders besloten om een vervolg
te geven aan deze avondopenstelling.

Op de dinsdagen dat er raadsvergaderingen zijn kunt u in het gemeentehuis van
18.30 tot 20.00 uur voor rijbewijzen en paspoorten. Wanneer dit precies zal zijn
vermelden burgemeester en wethouders in deze gemeentelijke voorlichtingsru-
brick. De eerste avondopenstelling is op 26 augustus 1997.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

v.o.f. De Decanije de Decanije 2 t/m 14 26-06-97
VORDEN

bouwen van een
woongebouw

KPN Vastgoed
Diensten b.v.

P. Klein Ikink

Ministerie van
Binnenl. Zaken

Ruurloseweg ter 27-06-97
hoogte van km paal
17.3

Ruurloseweg 46a
Vorden

Eikenlaan
Kranenburg

30-06-97

01-07-97

uitbreiden van twee
vleesvarkensschuren

plaatsen van een
sirenemast

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

OUWEN BLOKHUT OP HET PERCEEL RUURLOSEWEG 92 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijk heid van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan een plan voor:

- het bouwen van een blokhut aan de Ruurloseweg 92, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie D, nr. 2310;



De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
10 juli 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

ERGROTEN WINKELPAND OP HET PERCEEL ZUTPHENSEWEG 39
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
10, lid 7 sub. a vrijstelling te verlenen van artikel 10, lid 2.1 sub. d ten eerste van
het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid 1992" voor het vergroten van een
winkelpand aan de Zutphenseweg 39.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 10 juli 1997, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

ERGUNNINGEN

Op l juli jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend
aan:

- de heer J.W.M. Lichtenberg voor het inpandig vergroten van een bedrijfswoning
op het perceel Holskampweg 5 te Vorden;

- de heer W.J.M. Versteegen voor het vergroten van een woning op het perceel
Molen weg 5 te Vorden;

Visser mode b.v. voor het verbouwen van een magazijn tot winkel en het bou-
wen van een serre op het perceel Burgemeester Galleestraat 9 te Vorden;

- de heer G.W. Lenselink voor het vergroten van een woning op het perceel
Nieuwstad 24 te Vorden.

- de heer E.R.M. Wesselink voor het vernieuwen van een bergruimte op het per-
ceel Veld wij kcrwcg l te Vorden;

- de heer H. Sahin voor het plaatsen van een terrasscherm op het perceel
Zutphenseweg l te Vorden;

- de heer G. Eskes voor het bouwen van een bergruimte op het perceel
Deldenseweg 7 te Vorden;

- de heer J. Oosterink voor het bouwen van een bergruimte op het perceel het
Gulik 15 te Vorden;

- R.K. kerkbestuur St. Antonius-Christus Koning voor het vellen van l beuk op het
perceel Ruurlo- seweg 101 (R.K. kerk Kranenburg) te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers
zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector Grondgebied.

Zwemclub Vorden '64
dik tevreden over
opbrengst Pretty Markt
Net toen de leden van de zwem-en po-
loclub "Vorden' 64" zaterdagmiddag
een begin maakten om de spullen op te
ruimen kwamen de eerste regendrup-
pels. "Alle geluk van de wereld", aldus
Karin Rouwenhorst, "want we hadden
al veel verkocht. Met name de op-
brengst van de veilingstukken was ho-
ger dan we van te voren hadden ge-
dacht".
In totaal leverde deze Pretty Markt de

club enkele duizenden guldens op.
Voldoende om ook dit jaar weer aan de
financiële verplichtingen te kunnen
voldoen. De Pretty Markt is al jaren-
lang de financiële kurk waarop de ver-
eniging drijft. Zonder deze gelden zou
de badhuur in de zwembaden te
Lochem en Eefde (waar de club traint)
vrijwel niet betaald kunnen worden.
Op deze Pretty Markt was niet alleen
de verkoop een belangrijke inkomsten-
bron, ook de hapjes en de drankjes gin-
gen gretig van de hand. Onder het ko-
pend publiek (naar schatting kwamen
er zo'n duizend mensen op de Pretty
Markt af) veel vakantiegangers die het
maar wat gezellig vonden tussen de ou-
de spullen "te gig^ien".

Knupduukskes houdt
folkloristische
fietstocht op 12 juli
De Vordense folkloristische dansgroep
houdt niet alleen van dansen, maar
vindt fietsen ook een leuke bezigheid.
Zo organiseert zij zaterdag 12 juli een
fietstocht. Het leuke van deze tocht is
dat "De Knupduukskes" zelf in vol or-
naat meefietsen. Met als doel in de
pauze een optreden te verzorgen waar-
bij ook andere deelnemers aan deze
fietstocht de gelegenheid krijgen een

Nu GRATIS op uw
nieuwe PINpas van
de Rabobank: de Chipknip!
Speciaal voor het afhalen van uw nieuwe Europas met ChipKiiip zijn onze
kantoren te Vorden, Hengelo en Steenderen

zaterdag 12 juli a.s. geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

De Chipknip rekent af met kleingeld.

Rabobank
Graafschap-West

dansje mee te doen. De vakantiegan-
gers zullen zich dit buitenkansje, zo is
uit het verleden gebleken, niet laten
ontnemen. De start van deze 30 kilo-
meter lange tocht is zaterdag vanaf
het Marktplein.

Michel Gudde winnaar
jeugdtriatlon in Vorden
Ondanks de minder gunstige weersom-
standigheden doet het badpersoneel
van het Vordense zwembad "In de
Dennen" er alles aan om het publiek
naar het zwembad te trekken. Zo werd
er vorige week woensdag voor de jeugd
vanaf 7 tot en met 14 jaar een triatlon
georganiseerd.
De deelnemers dienden daarbij 250
meter zwemmend af te leggen, 8 kilo-
meter te fietsen, terwijl er twee kilo-
meter hardlopen op het programma
stond. In totaal kwamen er 20 perso-
nen aan de start. Na een spannende
strijd werd de 12 jarige Michel Gudde
uit Vorden eerste. Zijn tijd bedroeg 50
minuten en 54 seconden. Tweede werd
Femke Prins uit Warnsveld in 51 minu-
ten en 27 seconden. Anke Nieuwenhuis
uit Vorden werd derde.

Nieuwe programma's
bij Achterhoek FM
Achterhoek FM is deze week met een
nieuwe programmering gestart. Op za-
terdag zijn er vier nieuwe program-
ma's te beluisteren. In het programma
"Spöllen met dialect" zal Wim Blue-
mers uit Ruurlo verhalen en gedichten
vertellen. Het mag duidelijk zijn dat
het hier gaat om een dialectprogram-
nia. Verder zal op zaterdagmiddag
Gerrit Maatkamp het programma
"Muziek op maat" presenteren. In het
zaterdagavondprogramma "Eigenzin-
nig" kijkt Pascal Nobel terug op het
nieuws van de afgelopen week in
Vorden en Ruurlo. Ook de nodige mu-
ziek zal in deze twee uur niet ontbre-
ken. Op het eind van de zaterdagavond
kruipt Jan Rigterink achter de micro-
foon voor een uur klassieke muziek in
het programma "Achterhoek FM Klas-
siek".
De programmering op vrijdagavond is
ook gewijzigd. Hier zullen afwisselend
de programma's Achterhoek FM Coun-
try en Non Stop FM te horen zijn. In de
even weken kunnen de liefhebbers van
countrymuziek luisteren naar Achter-
hoek FM Country. Dit programma
wordt gemaakt door Ina Wesselink en
Monique Hummelink. In de oneven we-
ken is het programma Non Stop FM
aan de beurt. Dit programma is breder
van opzet en wordt gepresenteerd door
Monique Hummelink.



Zigeunermuziek in tuin Huize Ruurlo

Play, Gipsy Play!
Op donderdag 7 augustus kunt u in
de tuin van Huize Ruurlo volop ge-
nieten van drie vermaarde zigeu-
nerorkesten. De drie ensembles spe-
len ieder hun favoriete muziekstijl.
Tata Mirando brengt op geheel ei-
gen wijze de. meer traditionele,
Midden- en Oost-Europese zigeuner-
muziek ten gehore.

The Robin Nolan Trio en het Waso
Kwartet vertolken heel andere varian-
ten uit het brede spectrum van de in-
ternationale zigeunermuziek, 'zigeu-
nerjazz' respectievelijk 'Europese jazz'
genoemd. Zigeunermuziek is in de
loop der eeuwen duidelijk beïnvloed
door muziek uit de streken waar de zi-
geunermuzikanten rondtrokken. Door-
dat er in Oost- en Midden-Europa al
zo'n zevenhonderd jaar verhoudings-
gewijs veel zigeuners hebben gewoond,
is juist de zigeunermuziek met invloe-
den van volksmuziek uit die gebieden
prominent aanwezig. Maar er leefden
ook zigeuners in Frankrijk, en daar
ging in de loop van deze eeuw hun
muziek onmiskenbaar de sporen verto-

nen van jazz die was overgewaaid uit
de Verenigde Staten en die een eigen
vorm had gekregen in 'Hot Club de
France'. De legendarische Django
Reinhardt stond aan de wieg van deze
Franse 'zigeunerjazz'. Bekende compo-
nisten als George Gershwin en Cole
Porter hoort men erin doorklinken.
The Robin Nolan Trio representeert
min of meer deze tak van zigeunermu-
ziek. Zigeuners in Spanje werden al
vroeg geïnspireerd door Arabische lied-
vormen, en later ook door de Ar-
gentijnse tango. Sporen hiervan zijn
zeker te beluisteren in het zeer geva-
rieerde repertoire van het Waso
Kwartet. Het zou best kunnen gebeu-
ren dat tegen het einde van 'Play Gipsy,
Play', rond middernacht, leden van de
drie orkesten gezamenlijk muziek
gaan maken. Het feest zou daarmee
een schitterend hoogtepunt kunnen
bereiken! De voorverkoop van kaarten
is inmiddels in volle gang. U kunt ze
verkrijgen bij Bruna Postkantoor
Ruurlo, WV Ruurlo en (telefonisch) bij
bestuursleden van de KunstKring
Ruurlo (0573-452075).

ZIJ WERKEN AAN HUN IDEALEN!
VSO stuurt geen geld of graan naar de Derde Wereld, maar mensen. Vakmensen

met werkervaring in onderwijs, gezondheidszorg, landbouw of techniek.
Gelooft u nog in idealen? Vraag de folder van de VSO-vnendenkring.

VSO Nederland Hooghiemstraplein 142, 3514 AZ Utrecht
Telefoon 030 - 27 69 231 Gironummer 92 vso:

MENSEN LEREN VAN ELKAAR

Biej ons
in d'n Achtefhook
A'j met vekantie wilt gaon breg dat vake un hoop zörge met zich met. Dat
was ok 't geval biej Derk en Willemien Wolthuus. Maondagmaarn zoln zee
veur zes dage nao 't buutenland gaon. Biej de banke hadn zee zich in laotn
schrieven veur un busreize van zes dage nao de Harz, 'n endjen Duutsland
in.
Arie en Ingrid, zönne en schoondochter, die an de ander kante van t'darp
woon'n, zoln de boel in de gaten holn. Zondagaovund waarn zee biej eur
olders op de koffie umme de consignes an te heurn.. Den bloeme mos wei-
nig water hemmen en den blauwen mog neet te volle zunne kriegen. lej
wet wel hoe dat geet. 'En 't gezon mos achter in de wekke ok nog wel een
keer emaaid wodn anders wöd 't te lang, dan krieg ik 't ter van in de rugge',
gaf Derk Arie nog nao. 'Kump allemaole wel goed, maak ow maor gin zörge,
wiej bunt ok gin kleine kinder meer', zei Arie biej 't weggaon.
Arie zorgen d'r ok veur dat zee 'n andren maarn umme acht uur biej de
kerke waarn waor ze deur un bus opehaald wiern. Zo konnen de olde luu
un wekke lang onbezorgd op vekantie gaon en Arie en Ingrid zorgen dat de
boel neet veslonsd wier. 's Zaoterdags maaien Arie 't gezon en haaln ' roet
uut 'n hof. Den roetpröttel daor achterin zol e ok 's wat an doen. Daor mos
e maor 's met de zeise an. Dat zol zien vader met zien brekhafte rugge d'r
wel un betjen biej hemmen laotn zitn.
Veur Arie was 't maor un wark van vief menuten naodat hee de zeise eers
goed bewerkt had met 't zeissestrik. Too de olde luu 's zaoterdagsaovunds
weerkwammen was 't al zowat duuster. 'k Zal maarn 'n hof wel's bekiekn',
zei Derk tegen Arie die eur ok weer van de bus ehaald had.
'Now, iej meugt alles röstig bekiekn, 'k hebbe 't roet secuur wegeholn en 't
gres en andere roet goed kot emaaid".
Derk en Willemien waarn zo muu as un hond en leien dan ok al vlot in
bedde. Maor Derk kon 'n slaop nog neet goed vatn. Hee mos alles nog 's
effen goed oaverdenken. Inens zat e rechtop 'tende in bedde.
Wat had Arie ok al weer ezeg, 't gres en roet emaaid ?. Hee zol toch neet ?

Hee ston metene naöst bedde, schot un bokse en petoffels an en grep un
zaklich en too nao buutn, nao 'n hof. En too zaog hee de ramp. Veur vief-
tien gulden an zaod had hee hier neer estreujd umme un mooi bedde wilde
bloemen te kriegen. En alles had in bleuj estaon too zee weggingen.
De klaprozen, korenbloem, riddersporen, margrieten en wet ik wat al neet
meer. Alles was kats afgemaaid en lei now op de composthoop, had 't nog
wel netjes opgeruumd. Dat mos ezeg wodn van den snotjonge. Hee wol
metene Arie beln maor daor wis Willemien, die ondertussen ok uut 't nös
was ekommen, um van af te holn.

'n Andren maant kreeg Arie wel zo'n preake van zien vader te heurn dat e
ens neet meer nao de kerke hoeven. Maor volle anders ko'j ok neet vewach-
ten, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Gezond en fit de zomer door
De Gezondheidswijzer Zutphen is een gezamenlijk initiatief van de
ZorgGroep Oost-Gelderland, Regionale Apothekers en ziekenhuis het
Spittaal. De Gezondheidswijzer is een vraagbaak waar iedereen met vragen
op het gebied van gezondheid terecht kan en begin juli van start gegaan.
Zoekt u informatie op het gebied van ziekte en gezondheid of wilt u vrij-
willigerswerk doen bij de Gezondheidswijzer, loop eens binnen!

Elke maand staat een bepaalt thema centraal in de Gezondheidswijzer. In jul i en
augustus is dat 'Gezond en fit de zomer door'. De zomer staat weer voor de deur.
Mensen gaan op vakantie. Velen genieten al van de zon. De Gezondheidswijzer
besteedt deze zomer aandacht aan"Gezond en fit de zomer door". Er zijn ver-
schillende folders en brochures over dit thema.

Het risico om op reis in een ander land ziek te worden, is soms groter dan thuis.
Een goede voorbereiding op een (verre) reis is dan ook aan te raden. De gezond-
heidswij zer heeft informatie over verre reizen en gezondheid, het gebruik van
geneesmiddelen op reis en verstandig zonnen.
Voor de 'thuisblijvers' is er informatie over het zwemwater in Gelderland en ge-
zond bewegen. Mensen die interesse hebben kunnen in juli en augustus de gratis
informatie over 'Gezond en fit de zomer door' bekijken en meenemen bij de
Gezondheidswijzer in de hal van ziekenhuis Spittaal. Ook met andere vragen over
gezondheid bent u van harte welkom bij de Gezondheidswijzer.

Inlevering snoeisel op zaterdag 6 september:

Inzamelin
baccata bi

j snoeisel van Taxus
Bosman in Hengelo

Groenspecialist Bosman in Hengelo
houdt evenals vorig jaar een actie
voor de inzameling van het snoeisel
van Taxus baccata. Het snoeisel kan
op zaterdag 6 sepjwnber tussen 8.00
en 16.00 uur wVRen ingeleverd.
Voor meer informatie kan men bel-
len met Groenspecialist Bosman,
Kervelseweg 23 in Hengelo, tel.
(0575) 46 26 19.

De baccatine die de naalden van
Taxus baccata voorkomt is van groot
belang voor de bestrijding van diverse
vormen van kanker. Sinds 1989 is be-
kend dat de baccatine kan bijdragen
aan de behandeling van borst- en eier-
stokkanker. Uit deze baccatine wordt
Taxol gewonnen. Taxol wordt door des-
kundigen een van de belangrijkste
middelen tegen kanker genoemd die
de laatste tien jaar zijn ontdekt.
Voor de produktie van deze kanker-
remmende stof is zeer veel baccatine
nodig. Vorig jaar werd in Nederland al
ruim 700.000 kilo snoeisel van Taxus
baccata bijeengebracht. Iedereen
wordt verzocht om het snoeien van

Taxus baccata te plannen in de periode
tussen mei en eind september. Er
wordt benadrukt dat het bij deze inza-
meling uitsluitend gaat om snoeisel
van Taxus baccata en niet dat van an-
dere soorten. Het betreft het vers ge-
knipte frisse jonge groen met een tak-
dikte van maximaal 0,8 centimeter.
Het is van groot belang dat broei wordt
voorkomen. Men adviseert hierom zo-
danige afspraken te maken dat het
snoeisel binnen drie dagen na het
knippen wordt gebracht. Broei wordt
verder voorkomen door het materiaal
op een harde en droge ondergrond te
verspreiden met een hoogte van circa
tien centimeter en deze laag regelma-
tig te woelen. Het snoeisel mag ook
niet langer dan een dag in een zak of
pallet worden Jbewaard.

Naast het snoeisel van Taxus baccata
werd bij Groenspecialist Bosman in
Hengelo vorig jaar ook geld ingeza-
meld. De opbrengst in 1996 was
fl.562,43 welke op de rekening van de
Nederlandse Kankerstichting is overge-
maakt.

Zomerse avond op de Velhorst
Wandelt u mee op een zomerse
avondexcursie op woensdag 23 juli
1997. De ruim twee uur durende
wandeling staat on-der leiding van
medewerkers van Vereniging Na-
tuurmonumenten, de heren Was-
sink en Vervelde. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Startpunt is de par-
keerplaats aan de Lage Weg in
Lochem.

De Velhorst is een 17e eeuws landgoed
met verschillende landschapselemen-
ten: een landhuis, het parkbos, statige
lanen, kleinschalige akkers en hooilan-
den.boerderijen met geschilderde lui-
ken en met riet gedekte hooischelven
én houtwallen. Vóór de eeuwwisseling
waren de houtwallen nog overal in cul-
tuur als veekeering en voor het kappen
van geriefhout. Boeren onderhielden
ze nauwgezet. Met name struiken met
doorns zoals meidoorn, sleedoorn en
braam funktioneerden in de houtwal
goed om het vee buiten de akkers,
moestuin of het erf te houden of in de
wei. Natuurmonumenten behoudt de-

ze karakteristieke elementen in het
landschap door ze op dezelfde, inten-
sieve manier te beheren. Elk jaar wordt
een ander deel van de houtwal 'afge-
zet'. Daarna lopen de stobben weer uit
en kan de houtwal weer groeien. Pas
na 10 tot 15 jaar is het gekapte deel
weer rijp om 'geoogst' te worden.

Om te koesteren
De houtwallen zijn niet alleen waarde-
vol als beeldbepalende elementen in
het landschap.
Ze vormen ook een uitgelezen leefge-
bied voor tal van planten en dieren. De
bes-en nootdragende struiken als mei-
en sleedoorn, vlier, hondsroos en haze-
laar leveren veel voedsel voor vogels en
andere dieren. Allerlei varens, mossen,
korstmossen, kruiden en klimplanten
vinden in de hourtwal een geschikt
leefgebied. Vogels zoals tuinfluiter,
heggemus, grasmus, patrijs, steenuil
en tortelduif vinden er naast voedsel
ook schuil-en nestplaatsen. Kortom, ju-
weeltjes uit het cultuurland om te
koesteren!
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Presenteert vrijdag 18 juli
tijdens de kermis:

CORRIE KONINGS
Kaarten in voorverkoop f 15,-

HELP ONS
ELPE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Bob Color, T-Spoon en Julya Lo'ko op Beach Party in Vorden:

Grote namen op Beach Party

The Bob Color Band, T-Spoon en
Julya Lo'ko op één Feest? Jazeker,
maar dat kan dan ook alleen maar
op de Beach Party. Op zaterdag 2 au-
gustus zijn deze drie topacts te zien
op de 12e editie van het "gezelligste
feest van de Achterhoek".

De afgelopen jaren heeft de Beach
Party een vaste aanhang verworven on-
der het Achterhoekse uitgaanspubliek.
Weer of geen weer, onafhankelijk van
het programma komen er^pch altijd
minimaal 2500 mensen. "^|jaar kun-
nen we geen last van het weer hebben",
zegt organisator André Schroër. "We
zetten namelijk twee grote tenten neer
op het terrein bij het meer van Graas-
kamp. Bij mooi weer slaai^we de tent-
doeken omhoog en bij ^Pbht weer
staan we veilig beschut onder dak.
Daarnaast is het programma dit jaar in
één woord top", aldus André Schroër.

De organisatie heeft dit jaar gekozen
voor een tweedaags festivival. Op vrij-
dag l augustus zijn er optredens van
De Gracht, Woodside Now en Skik. Op
zaterdag 2 augustus wordt de avond ge-
opend met een semi-acoustische set in
de Spiegeltent van Julya Lo'ko.
Begeleidt door topmuzikanten zal zij
laten horen dat ze over een fabelachti-
ge stem beschikt. Voor velen geldt Julya
Lo'ko al jaren als Nederlands beste zan-
geres.

Wat de Bob Color Band betreft had de
organisatie van de Beach Party nog wat
goed te maken. Twee jaar geleden kon
de Bob Color Band de set niet afmaken
in verband met het bereiken van het
eindtijdstip. "Nu krijgen ze een her-
kansing om opnieuw het Achterhoekse
publiek in vuur en vlam te zetten", al-
dus André Schroër.
Als lekkere uitsmijter staat de band T-
Spoon geprogrammeerd. Een band met
velerlei stijlen zoals dance, reggae en R
& B. T-Spoon heeft diverse hits op haar
naam staan. Op dit moment staan ze in
de Mega Top 50 met de toepasselijke
single "Sex on the Beach". Het jongste
album van T-Spoon heet "Lexicon of
Melody" en is een goede afspiegeling
van wat er anno 1997 leeft in de dance-
scene. Naast successen als "Rockstar",
"A part of my life" en "Someone loves
you honey" geeft het album een beeld
van welke weg T-Spoon lijkt te zijn in-
geslagen.

Naast Julya Lo'ko, The Bob Color Band
en T-Spoon zijn er op zaterdag 2 augus-
tus ook optredens van Groove the
Princess en de Doetinchemse formatie
WYSIWYG. Ook zijn er diverse strand-
theateracts, een Caraïbische dansgroep
en een blaasdweillolorkest. Het twee-
daagse muziekspektakel bij het Meer
van Graaskamp in Vorden wordt afge-
sloten met een spectaculair siervuur-
werk.

HELP HET
GELUK'N

Tel.: 0570 - 61 l 899

OIRO DBVBNTBR

404040
VOOR KINDEREN

MET MINDER KANSEN

dames & heren
top mode merken

Kortingen
tot wel

7O°/o

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573)45 1438



Zorgeloos op vakantie met
reisverzekering van Oostnederland
Het vakantieseizoen is alweer volop
aan de gang. Vele Nederlanders gaan
op vakantie: in Nederland, naar een
camping in Frankrijk of ver weg naar
het ander eind van de wereld. Waar u
ook naar toe gaat, Oostnederland
hoopt dat het een fijne vakantie wordt
zonder problemen. In het buitenland
zijn de omstandigheden echter altijd
weer anders dan in het eigen land. En
soms zit een ongelukje in een klein
hoekje. Daarom is een reisverzekering
absoluut noodzakelijk om zorgeloos
van uw vakantie te kunnen genieten.
Als verzekerde van Oostnederland doet
u er goed aan voor uw vakantie eerst
even bij uw zorgverzekeraar binnen te
lopen. De medewerkers van Oostneder-
land kunnen u adviseren over een reis-
verzekering op maat die perfect aan-
sluit bij uw ziektekostenverzekering.
Zo voorkomt u dat u dubbel verzekerd
op reis gaat.
U kunt bij Oostnederland terecht voor
een reisverzekering voor één vakantie
per jaar, maar ook voor de doorlopen-
de 4 Seizoenen Reisverzekering voor
vakantiegangers die er meerdere keren
per jaar op uittrekken. Kunt u ook met
een gerust hart een dagje winkelen in
Duitsland of een lang weekend naar
Brugge.
Voor de vakantiegangers die er graag
met de auto op uittrekken, heeft
Oostnederland de doorlopende Auto-
Vakantie-Plezier Polis. Ideaal als u met
de auto in Europa op vakantie gaat. Zo
zijn onder meer automobilistenhulp
en bagage uitgebreid in de dekking op-
genomen. Bovendien krijgt u een pri-
ma vervangende auto tot uw beschik-
king als reparatie van uw eigen auto
binnen twee dagen niet mogelijk is.
Wilt u meer weten over de reisverzeke-
ringen van Oostnederland dan kunt u
contact opnemen met de rayonverte-
genwoordigers Harry Boontje (Vorden)
en Ester Klarenbeek (Ruurlo).

Rabobank
Reizen

Nu boeken
is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Malta
Vertrek: 16 juli
l weck app. The Burlington, St. Julian's, logies

Oostenrijk
Vertrek: 28 juni t/m 18 oktober
l week app. Kristall, Zeil am Sec, logies

nu voor f 989,— p.p.

nu vanaf f O O/"" p.w.

Cyprus, authentieke dorpjes vanaf f 1.165,- PP
Vertrek: heden t/m 28 oktober
l week app. Cyprus Villagcs, inclusief huurauto

nu voor f 1.1/5,— p.p.

Vertrek: 14 juli
l week Hotel Crystal Beach, Kalamaki, logies/ontbijt

Ga naar uw reizenverkopende Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl).

Rabobank
k Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden Zutphenscweg 26
Hengelo ^^Raadhuisstraat 21
Steenderen ^^Burg. Smitstraat 21

tel.
tel.
tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

Vanaf 23 en 24 augustus 1997 in Hengelo Gld

Q||23 en 24 augustus 1997 heten Remge Vink en Wilma Reugebrink u
van; harte welkom op de opendagen van SportcentrumAeroFitt.

Bel voor meer informatie: (0575) 46 S O 01 \ of vul onderstaande coupon in,

Activiteiten Sportcentrum AeroPitt:
Introductie fitness * Fitnesstraming-•• Capiö:fitness » prcuft fitóess > Low impact aerobic

Conditie aerobic • Aerobic %bce;»;Kfd$^^ fitness;:;;

Steps • Total body work-out • Aerafitt

Sportgericht trainen • Judo • Afsl|r|j< fitnes:5::>• Dames;ycondtffe|yff)::::»;Kids party's

Gezelschaps spelen • Kinder op||hg • Zonnebank

Sportcentrum AeroFitt

Winkelskamp 5

7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01

t W<ï rni ati e co üp o n

Deze ïhlirmatie coupon kunt u opsturen naar Sportcentrum AeroFitt of inle-
veren bij één van de volgende supermarkten in Hengejp Gld.: Albert Heijn,
Edah of Super.
En u ontvangt het uitgebreide informatiepakket van Sportcentrum AeroFitt
met kans op een half jaar gratis sporten.

Naam: : i - , , ,.„' „ ,,„,"' .̂

Adres^

Postcode:

Winkelskamp 5

7255 PZ Hengelo Gld.
•

Telefoon (0575) 46 50 01



LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langl t*x>r een goed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld, Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

LAAT ZE LACHEN, LAAT ZE
JOELEN

Beton
Laat kinderen spelen in hun eigen buurt.
Dat is goed voor ze.
En voor uw eigen
woonomgeving!

GIRO 1247

Postbus 85233. 3508 AE Utiecht Tel (030) 2447000

Wegens de kermis is onze winkel in

Hengelo
gesloten
op woensdag 9 juli
de gehele dag
en op zaterdag 12 juli
vanaf 12.30 uur

Wij wensen u een
prettige kermis toe

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84
: • • . n l 'inseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Mijn vakantie?
Begint bij Oostnederland

Als Oostnederland-verzei

heel i u zo uw voordelen.

De Ideale Reisverzekering b i j -

voorbeeld. Die sluit ideaal aan op uw

Oostnederland Ziektekostenverzekering

(particulier of ziekenfonds). U bent niet dubbel verzekerd.

Dus betaalt u niet dubbel.

Vandaar de lage premie. Plus zeer complete dekking,

inclusief onze Alarmcentrale SOS Internat ional .

Gaat u regelmatig op vakantie? Verzeker u dan extra

goedkoop met de handige Vier Seizoenen Reisverzekering

voor het hele jaar. Ga naar uw Oostnederland Infopunt

of bel gratis 06 - 0053.

Oostnederland Reisverzekeringen.
Voor Oostnederlanders verreweg de voordeligste.

OOSTNEDERLAND
V E R Z E K E R I N G E N

Infopunt Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, Vorden

MiddagurenOpeningstijden
dinsdag
woensdag
vrijdag

13.30-17.30
13.30-17.30

Avonduren
18.30-20.30

Infopunt Bibliotheek Ruurlo, Dorpsstraat 30, Ruurlo

OchtendurenOpeningstijden
dinsdag

10.00-12.00

Middaguren
14.30-17.30

Bel voor informatie, ook over de andere Infopunten
of de Oostnederland Infobus, 053 - 4 853 100

Met kwaliteitsc-rukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN • TEL 0575 651010. FAX 561088. BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

Kom gerust eens bij ons
aan.

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

eest

NHJKKI RIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

tot 40%

mode
-—i—*--*- z u 1 p h :e n—-——

lioelstralaan 39 - 43, Zutphen, 1̂ 1. (0575) 52 60 80
Niaandagmörgen gefloten V Vrijdag köopavond tot 20.00 uur

Ziekenhuis ri, centrum/ rotonde rechts/ 2e str links



ZOMERAANBIEDING
vloertegels en

ligbaden/douchebakken

Uu

•̂k Ligbad (kunststof) 170 x 75 cm met arm
ennoofdsteunen wit of glanskleur. Van ƒ 990,- nu
voor ƒ 703,- evt. voorzien van warm-luchtsysteem
in de bodem, van ƒ 2696,- nu voor ƒ 2207,-.

Ligbad (kunststof) duo 180 x 80 cm wit of
glanskleur van ƒ 1270,- nu voor ƒ 778,- evt.
voorzien van warm-luchtsysteem.

Hoekbad (kunststof) 145 x 145 cm
wit of glanskleur. Van ƒ 2260,- nu voor
ƒ 1697,- evt. voorzien van warm-
luchtsysteem in de bodem, meerprijs
van ƒ 2696,- nu voor ƒ 2207,-.

Douchebak (kunststof) kwart rond 90 x 90
cm met voorpaneel wit of glanskleur nu voor
ƒ 659,-

Douchebak (kunststof) 90 x 90 x 15 cm
wit of glanskleur van ƒ 520,- nu voor ƒ 389,-.

DIVERSE SOORTEN VLOERTEGELS MET 25% KORTING
LET OP DE VOORDEELSTICKERS

RESTPARTIJEN WAND- EN VLOERTEGELS VANAF ƒ 15,- MJ

Verkoop geschiedt vanuit het magazijn,
(magazijn vrijdagavond gesloten)

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Levering uitsluitend aan particulieren, a contant.

prijzen incl. btw

BouwCenterlHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

8.30 -17.3.0 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
peningstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S l S R U I M E R B l J H C l

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

de blauwe hand l
(0575) 55 22 23 vorden
burg. galleestraat
36

opheffings
korting
nog t/m
zaterdag
19 juli a.s.

Woensdag 9 en vrijdag 11 juli een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met het

HANSKA DUO

Zaterdag 12 en zondag 13 juli voor het 25e jaar het grandioze

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

NEVER MIND CRir
Gastoptreden van natuurijsfenomeen k lm l V*

"*>E
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,
voorde 25e maal

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

Zondagmiddag 13 juli na de optocht speelt in onze tuin

lII C V C m\ lVI11 il Lr zondagmiddag vrij entree

Zondagavond 13 juli presenteren wij u een optreden van sfeermaker

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



Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd

Afgelopen vrijdagmiddag werd bij Gasterij Schoenaker de prijsuitreiking gehouden van de ballonenwedstrijd van Kranenburgs Belang. Deze
ballonnenwedstrijd werd gehouden na afloop van de kindermiddag tijdens de Kranenburgse kermis. De eerste prijs was voorjannick Bosch.
Ook Indie Rouwhorst, Noortje Klein Heerenbrink en Niels Lucassen viele^fc de prijzen. Zij werden respectievelijk tweede, derde
Kranenburgs Belang bood de winnaars een mooi prijsje aan.

Geert Groot Nuelend supersnelle
schutterskoning van Medleftol
Het Oranjefeest in de Medlertol
heeft zaterdagmiddag een super-
snelle schutterskoning opgeleverd.
De meeste deelnemers hadden zich
nauwelijks ingeschreven of de vogel
viel "compleet" naar beneden. Er
waren 18 schoten gelost toen het de
beurt was aan Geert Groot Nuelend.
Tot zijn eigen verbazing en van zijn
medeschutters, was het gedaan met
de^schutterij. Alleen de jury zat wel
even met de handen in het haar,
want hoe moest het nu verder met
de rechtervleugel, de linkervleugel,
kop en de staart? Er werd besloten
om de overige prijzen te verloten.
Gerben Mullink kreeg zodoende de
linkervleugel toegewezen, Herman
Geerlings de rechtervleugel, Bennie
Mullink de staart en Geert Groot
Nuelend de koop.

De festiviteiten in de Medlertol werden
geopend door wethouder Aartsen.
Tegen de klok van drie uur werd het
voor de deelnemers aan de diverse
volksspelen minder leuk want de re-
gen kwam met bakken uit de lucht.
Desondanks een geslaagd feest dat vrij-
dagavond in de feesthal begon met de
opvoering van het toneelstuk "Jalving
en Jalving" dat gespeeld werd door de

• toneelvereniging A.E.V. uit Exel.

Zaterdagavond kon er een dansje wor-
den gemaakt met medewerking van de
"Flamingo"s.
De uitslagen van de spelen waren:
Dogcarrijden: l Lini Hendriksen, 2
Ingrid Nijland, 3 Gerrie Enzerink.
Boogschieten: l Guus Hummelink, 2
Geert Groot Nuelend, 3 Gerrit Nijen-
huis. Flessentent:: l Annemarie Walge-
moet, 2 Jan Gotink, 3 Anton Horstman.
Schijfschieten: l Dewald Meyerink, 2
Henk Gotink, 3 Henk Meyerink.
Pijltjesgooien: l Wim Oortgiesen, 2
Ninette Hamoen, 3 Elles ten Have.
Korfballen: l Hans Rothman, 2 Gerrit
ten Have, 3 Anton Horstman.
Ringsteken per fiets: l Drikus Klein
Geltink, 2 Benny Enzerink, 3 Lini
Hendriksen. Doeltrappen: l Reinier
Hendriksen, 2 Ruud Mullink, 3 Teun
Brummelman Kegelen: l Jan Klein
Geltink, 2 Jannie Vliem, 3 Ivonne
Nijenhuis.

Kinderspelen Groep l en 2: l Michicl
Zenhorst, 2 Bob Keurentjes, 3 Leonie
Hendriksen. Groep 3 en 4: l Inge Klein
Haneveld, 2 Anne Keurentjes, 3 May
May van Dorth Groep 5 en 6: l Joyce
Rothman, 2 Mirjam Bilgic, 3 Lisette
Hummelink. Groep 7 en 8: l Michel
Gudde, 2 Ilse Boersbroek, 3 Johan
Romeynders.

W Vorden brengt speciale krant
uit voor 7e Wim Kuijpertoernooi
Voetbalvereniging Vorden brengt
op dinsdag 12 augustus een speciale
krant uit die helemaal in het teken
zal staan van het 7e Wim Kuiper-
jeugdvoetbaltoernooi voor D-pupil-
len. Dit toernooi wordt gespeeld op
zaterdag 16 en zondag 17 augustus.

De Kuiperkrant wordt gedrukt bij
Drukkerij Weevers in Vorden.

DOOF middel van de Kuijperkrant wil
de toernooicommissie proberen meer
toeschouwers te trekken. "Verder heeft
een krant voor de adverteerders een

veel hogere commerciële waarde dan
het tot nu uitgebrachte programma-
boekje", legt toernooivoorzii^r Jan
Borgonjen uit. "Eén van de voWlelen
van zo'n krant is de oplage. In het ver-
leden brachten wij alleen een pro-
grammaboekje uit met een oplage van
500 exemplaren. De krant die we dit
jaar uitbrengen heeft daarentegen een
oplage van ruim 17.000 exemplaren.
Voor een adverteerder is dat natuurlijk
veel aantrekkelijker", zegt hij. Jan
Borgonjen laat weten dat het niet de
bedoeling is dat de Kuijperkrant alleen
maar gevuld wordt met advertenties.
"Het moet echt een krant worden die
de mensen aanspreekt. Daar hebben de
adverteerders ook het meeste aan."

In de Kuijperkrant zullen onder andere
interviews komen met Jurri Koolhof
(hoofd opleidingen De Graafschap), Co
Adriaanse (tot voorkort hoofd opleidin-
gen Ajax) en Peter Jansen (hoofdtrainer
W Vorden). Verder natuurlijk een uit-
gebreid programmaoverzicht van het
7e Wim Kuijpertoernooi. In totaal doen
er tien teams mee aan het toernooi. In
poule A gaan op 16 augustus vijf teams
van start. Dit zijn Ajax, PSV, KNVB
District Oost, Sparta en MSV Duisburg.
In poule B voetballen W Vorden, Bayer
04 Leverkusen, Willem II, WV Venlo en
Feyenoord.

Jubileumwedstrijd W
Wolfersveen
tegen De Graafschap
Voetbalvereniging Wolfersveen viert
dit jaar haar 50-jarig jubileum. Het
hoogtepunt vain dit jubileumjaar is de
wedstrijd tegen voetbalvereniging De
Graafschap. De wedstrijd wordt ge-
speeld op zaterdag 12 juli. Het duel
wordt georganiseerd in samenwerking-
met de Scheidsrechtersvereniging
Doetinchem en Omstreken (SDO). De
SDO houdt elk jaar de eerste oefenwed-
strijd van De Graafschap tegen een

streekelftal. Dit jaar zal dat dus een
kelftal van W Wolfersveen zijn.
Naast spelers van Wolfersveen zullen
er spelers meedoen van verenigingen
uit de buurt zoals Pax, Zelos, Zelhem
en Halle. De wedstrijd zal onder lei-
ding staan van scheidsrechter Frans
Beser uit Hengelo. De wedstrijd wordt
gespeeld in Stadion De Stikke Bocht.

JULI
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, 'meer be-
wegen voor ouderen'

7 t/m 10 Avondfietsvierdaagse Jong Gel-
re

8 SOOS Kranenburg Soosmiddag
9 Rondleiding Pinetum de Belten
9 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

12 Folkloristische fietstocht o.l.v. De
Knupduukskes

16 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
16 Rondleiding Pinetum de Belten
16 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen alle zwemdiploma's
17-18-19 Vordense Zomerfeesten
19 HSV de Snoekbaars Seniorenwed-

strijden
19 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
20 Zomerfietstocht VRTC 40 km, start

vanaf De Herberg
22 ANBO middagfietstocht, vertrek

vanaf Kerkplein, info 551874
22 Soos Kranenburg Eindmiddag
23 Rondleiding Pinetum de Belten
23 Welfare Handwerken Wehme
23 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
25 Zwembad In de Dennen, thema-

avond, spookavond
25 Concert Zomer Orkest Nederland
26-27 Braderie te Wichmond
30 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
31 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd

AUGUSTUS
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, meer be-
wegen voor ouderen

l-2BeachParty
2 Fietstocht 'landbouwbedrijven'
3 Openluchtdienst Kasteel Vorden
6 Rondleiding Pinetum de Belten
6 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
6 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
7 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd
9 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
10 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
10 Kastelentocht In de Reep'n vanaf

Kasteel Vorden
12 ANBO, dagfietstocht op de Veluwe,

vertrek vanaf Kerkplein, info
551874

13 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-
tink

13 Rondleiding Pinetum de Belten
16-17 w Vorden, Wim Kuypertoernooi
20 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
20 Rondleiding Pinetum de Belten
20 Zwembad In de Dennen, themamid-

dag voor de jeugd
23 Kermis Wichmond, vogelschieten
24 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
26, 27, 28, 29, 30 Wichmond, kermis
27 Welfare De Wehnie, handwerken

beginners
27 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
27 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
27 Rondleiding Pinetum de Belten
28 Bejaardenkring, Dorpscentrum



MET 'N ERKEND
SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BENT U GEGARANDEERD

BETER AF
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575M623I9.

LENSELINK
$ C H l L D E R S B E D R l J F
Keijenborg
Telefoon (0575)4623 19

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

m
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

Kermis Hengelo
De Schutterij Eendracht Maakt
Macht uit Hengelo heeft wederom
een druk programma samengesteld
voor de komende kermis, die van
start gaat op woensdag 9 juli en
duurt tot en met zondag 13 juli.

Woensdag 9 juli: om 9.00 uur beginnen
op het terrein de Hietmaat in Hengelo
de paardenkeuringen. Dit keer is de
provinciale keuring Haflingers, afde-
ling Gelderland en de provinciale keu-
ring van het Ned. Rijpaarden en Pony
Stamboek. Tevens wordt in de
Spalstraat de grote kermismarkt ge-
houden met vele aktiviteiten. Vanaf
10.00 uur is het lunapark geopend, 's
Avonds om 19.00 uur wordt de vetera-
nen - regelmatigheids-race met oude
motoren van voor 1960 gehouden.

Parcours: start Hotel Leemreis -
Spalstraat - Zuivelweg - Kampstraat -
Tramstraat - Rozenstraat - lekink -
Spalstraat en finish bij Hotel Leemreis.

Vrijdag 11 juli: om 13.30 uur worden de
kinderspelen gehouden op het terrein
van de IJsvereniging Steintjesweide
aan de Dijenborgsestraat voor kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot en met 12
jaar. Vanaf 14.00 uur is er een senio-
renmiddag in Party Centrum Langeler.
Tijdens deze middag is er ouderwets
dubbeltjesdansen met muziek. Tevens
is de opening van het lunapark, 's
Avonds om 19.00 uur, is er een la-
waaioptocht voor de jeugd van
Hengelo. De start van deze optocht en
de ontbinding van de stoet is op het
Veemarktterrein aan de Bleekstraat. De
bedoeling is dat iedereen met huis-
tuin- en keukenspullen, bijvoorbeeld
potten en pannen, meeloopt in de op-
tocht.

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf doet.

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.

-; Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

AANBIEDINGEN VOOR DE THUISBLIJVERS

de lekkerste zonder pit

WATERMELOEN
per port

OPPERDOEZER RONDE
de enige echte

een lekker frisse

MELOEN •
salade

ij besteding von fl.TO,=of meer* GRATIS PAPRIKA

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

DE VAKANTIEGANGERS WENSEN WE
EEN FIJNE VAKANTIE TOE!

erlIfP

PION66R

V6R24MGL
TOP

VAN

CON DENS DOO&EC.

t ARENDSEN

RAADHUISSTRAAT 14,7255 BM HENGELO (GLD.), TELEFOON 0575 - 462511

Aanbiedingen
geldig van
7-7 / 12-7



"Eerste tuinfeest tussen de waslijnpaleri'

Tuinfeest 25 jaar publiekstrekker Hengelo
Het tuinfeest bij café-bar-diskotheek De Zwaan is niet meer weg te denken
tijdens de kermis in Hengelo. Voor de 25ste keer wordt er een tuinfeest ge-
houden, waar weer honderden mensen op af zullen komen. Horecaonder-
nemer Harrie Waenink heeft ook dit jaar weer een aantrekkelijk program-
ma samengesteld met diverse gastoptredens van artiesten met naam. Het
Hanska Duo vermaakt het publiek in de bruine kroeg op woensdag 9 en
vrijdag 11 juli. Het tuinfeest met barbecue op zaterdag 12 en zondag 13 ju-
li wordt een groot geest. Zaterdag vanaf 20.30 uur speelt de succesvolle for-
matie Never Mind met een gastoptreden van natuurijs fenomeen Erik
Hulzebosch. Zondagmiddag na de optocht speelt in de tuin Never Mind.
Zondagavond zet sfeermaker Guus Meeuwis de boel op stelten met een op-
treden. Tijdens de kermis is de discotheek alle avonden geopend vanaf
20.30 uur. Zondagavond rond middernacht heeft Harrie Waenink als af-
sluiting voor de tuinbzoekers een spectaculaire surprise in petto. „Dat
wordt een echte verrassing" zegt Harrie lachend. „Nee, ik zeg niet wat het
is, maar het is iets heel bijzonders", laat de uitbater de verslaggever in het
ongewisse.

Het eerste tuinfeest werd gehouden in
1972. „Tjonge, als ik daaraan terug-
denk. Het orkestje dat toen speelde,
moest ik zelf ophalen en terug brengen
want ze hadden geen vervoer. Mijn va-
der zag het tuinfeest helemaal niet zit-
ten. ,,Ze lopen de hele tuin kapot", zei

hij toen. Vader en moeder zijn toen
maar op vakantie naar Canada ge-
stuurd", zegt Harrie. „Ik heb toen toch
stiekem het tuinfeest georganiseerd".
Het eerste tuinfeest was een „echt"
tuinfeest. Op het gras werd een houten
vloer gelegd. Rondom de bomen in de

Zondagavond zet sfeermaker Guus Meeuwis de boel op stelten met een optreden.

„In zinken teilen met water moesten de flesjes bier koel gehouden geworden". tuin kwamen zitjes en er werd een tap
geplaatst. Steigermateriaal met zeil
erover was voldoende als podium voor
de muzikanten. „De waslijnen bleven
gewoon staan", weet Harrie zich nog
goed te herinneren (zie foto). Hij kan er
nog smakelijk om lachen als hij er aan
terugdenkt. „In zinken teilen met wa-
ter moesten de flesjes bier koel gehou-
den geworden".

In 1978 werd een nieuwe diskotheek
gebouwd. De tuin werd iets kleiner
door de nieuwe muren. „Njrt in opper-
vlakte want de diskotheeaBbrd onder
de grond gebouwd". Bij een tuinfeest
hoort mooi en droog weer. De weergo-
den waren bijna altijd goedgezind.
„Twee keer hebben we slecht weer ge-
had en is het verregend. Dgkwas in de
beginjaren." Muziek vormden belang-
rijk onderdeel van het tuinfeest.
Diverse tappunten en een groot barbe-
cue maakt het tuinfeest compleet. Al
jaren zorgt Harrie Waenink ervoor dat

er goede top-40-orkesten spelen in
„zijn" tuin. Diverse topartiesten heb-
ben de afgelopen 25 jaar op het podi-
um gestaan voor een gastoptreden. Vijf
jaar geleden was de zingende trucker,
Henk Wijngaard, gastartiest.

Harrie's zwager, Wilfried Kamperman,
is vanaf het eerste tuinfeest nauw be-
trokken bij de organisatie. „De eerste
jaren was het een hele klus. Het was al-
tijd spannend hoe het zou verlopen.
Nu gaat het wat gemakkelijker omdat
je jaarlijks het draaiboek aanpast",
zegt Kamperman. Het eerste tuinfeest
in 1972 bleek een gouden greep te zijn.
Een formule die het na 25 jaar nog
steeds goed doet. „En dat zal nog wel
jaren zo doorgaan", zegt Harrie
Waenink.

„Het is nog altijd hartstikke druk op
ons tuinfeest. Regelmatig moeten we
bezoekers teleurstellen met de mede
delingen: sorry, het is vol!"

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Op vakantie met de Rabobank
Malta
Najaar '96 heeft Petra de bestemming
Malta bezocht tijdens een studiereis.
Malta vormt een onderdeel van de
Maltezer Archipel. Hieronder vallen
ook de kleinere eilanden Gozo en
Cominol Deze eilandengroep ligt in
het hart van de Middellande Zee.
Strandfanaten» cultuurliefhebbers,
sportievelingen en fans van het nacht-

Itë^ ze aan hun
trekken op Malta.

Malta staat vooral bekend om de tallo-
ze kastelen, tempels en kathedralen,
die er te bewonderen zijn. Ook is
Malta geschikt voor het houden van
actieve vakanties, zoals wandelen
mountainbiken. Verder zijn de eilan-
den bijzonder geschikt voor water-
sporten en zijn ze een waar paradijs
voor duikers en snorkelaars.
Op Malta zelf zijn weinig (zand)stran-
den. Beton- en rotsplateaus vervullen
een strandfunktie. Bij deze Lido's, zo-
als ze daar genoemd worden, zijn vaak
een zwembad en een bar aanwezig.

Eén van de weinige zandstranden is
Mellieha Bay-strand.

De hoofdstad van Malta, Valletta, is
zeer druk en levendig. Het is de moei-
te waard om aan deze stad een bezoek
te brengen. Andere toeristische plaat-
sen zijn o.a. St. Julian's Bay, die vooral
door veel jongeren bezocht wordt.m
St. Paul's Bay, de gezellige plaats
Sliema en de levendige badplaats
Bugibba.

De valuta op Malta is de Lira, ook wel
Maltezer Pond genoemd, (l Pond =
ca. fl. 4,90). Men kan er bovendien
goed terecht met Travelier cheques,
eurocheques en een Rabocard.

Tevens zijn er voldoende mogelijkhe-
den om te pinnen metde europas.

Het klimaat op Malta is bijzonder
aangenaam. Gedurende de zomer-
maanden kan men een temperatuur
verwachten van rond de dertig gra-
den. De verkoelende zeebries zorgt
ervoor dat het bij hoge temperaturen
niet te warm wordt. In de winter kan
het ca. 18 graden worden.

Kortom, Malta is een bestemming
voor zomer en winter en zeer beslist
een bezoek waard!

Petra Geverinck,
is reisspecialiste in Steenderen bij de
Rabobank "Graafschap-West".

Heren Wildenborch
winnen
klootschietmarathon
Er kwamen zondagmorgen in Vorden
maar liefst 128 deelnemers aan de
start bij de 9e klootschietmarathon
welke werd georganiseerd door de
buurtvereniging "Delden". Een mara-
thon over een afstand van 10 kilometer
met start en finish bij "De Vordense
Pan". In dit toernooi mocht elk team
een deelnemer in de gelederen hebben
die lid is van een bond. De deelnemen-
de teams bestonden vier spelers.
Na afloop maakte Dick Regelink de vol-
gende uitslag bekend: Dames: l Delden
188 schoten en 60 meter. Deze ploeg
kwam door dit resultaat definitief in
het bezit van de wisselbeker, 2
Hackfort 200 schoten en 62 meter, 3
Wildenbosch 200 schoten en 31,5 me
ter.
Gemengde Klasse: l Stokkink/Proat-
huus 153 schoten en 45 meter, 2
Wildenborch 160 schoten en 43 meter,
3 Delden 167 schoten en 109 meter.
Hier werd de wisselbeker beschikbaar
gesteld door de firma. Weanink. Heren:
l Wildenborch 127 schoten en 118 me
ter, 2 Delden 1128 schoten en 67 meter;
3 Stokkink/Praothuus 130 schoten en
67. Hier was de wisselbeker beschik-
baar gesteld door smederij Oldenhave.



Kansen in
tijdelijk werk

Leerling houtbewerking m/v
Voor een bedrijf in Hengelo (Gld.) zijn wij op zoek naar twee schoolverla-
ters die graag een vak willen leren.
Het gaat om een jong, groeiend bedrijf in de houtbranche. De werk-
zaamheden kunnen bestaan uit het bewerken van hout (met behulp van
machines), het klaarmaken van orders en diverse andere voorkomende
werkzaamheden. Deze baan biedt goede toekomstmogelijkheden met
kans op een vast dienstverband.

Heb je interesse in deze afwisselende baan, neem dan snel contact met
ons op. Contactpersoon: Nicole Landegge, tel (0314) 361343, Doetin-
chem, Raadhuisstr. 7

-\r randstad uitzendbureau

GROOTPAKPERS
MET VOORKAMER

• Altijd optimale pakvulling
• Te verwerken met kuilvoer-

snijder of voorlader
• Makkelijk te stapelen
• Makkelijk te vervoeren
• Past door bijna iedere deur

h x l x b 90 x 80 tot 2,5 meter

Transport op lange afstand kan ook door
ons verzorgd worden.

Tevens uit voorraad
• Ingekuilde mais van 1996
• Stro

AGRARISCH
LOONWERK

ENZERINK

Varsselseweg 49

Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

drukwerk dat
gezien wordt.

Het 'gezicht' van
uw foedrijf wordt
mede bepaald

door uw drukwerk.
Het is uw visite-

kaartje dat er
onberispelijk

behoort uit te zien.
zowel in ontwerp.
opmaak, kleur en

tekst.
Goed drukwerk

valt op... sterker,

het verhoogt de
herkenbaarheid

van uw onderne-

Wij zijn daarin uw
partner.

« I I F I C A A T H O U O l »

VF
til

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL. (0575) 551010

FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA

Wicaiidm parketvloer en van
echt bout en echt kurk
hebben altijd een kern v*n
kurk. Ken ware wckl.u»l nni
op te lopen. Prettiger, nisti-
gcr, «HnfbrwbcUr. En t>ctcr
t>e>>und tegen hoge hakken en
zwaar meubilair.
VVïojuim vloeren zijn oog-
vcrMindcnd IIHK» «»gewak-
ke.lijk in (Kuicrfa<iu<i en tnct
10 jaar slijt-garantie

Ken .unr.il VVicandm vloeren
brengen wij nu voor een
vpccule introductkprij*

van 104,- voor

Topos
De moderne latninaatvloer
die ook in uw
interieur
past ..!

Biedt u liefst
t O jaar garantie.

Zekerheid bij topkwaliteit!
Kom kijken :

het betere
zwevende

parket
er is al een

Topos houtvloer
v.a. f 69,- per m1

Dealer van o.a. Wicanders, Quick Step, Saphyr, Topos en
massieve Bourgogne-vloeren

Uw laminaat- en parketvloerenspecialist voor de regio is

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

ADVERTtREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Grote vakantie
keukenactie

Tijdelijk bij aankoop van een keuken
vanaf ƒ 8500,- ontvangt u een
Miele inbouwkoelkast t.w.v.
ƒ 1495,-
GEHEEL GRATIS!!!*

tEn profiteer daarnaast nog van de
,hoge jubileumkorting.

Haal meer uit uw
, vakantiegeld?

* Uitsluitend geldig voor bestellingen in de
periode van 1 tot 19 juli 1997. Levering

op afroep is mogelijk.

PU

BouwCenteriHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

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 v». 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S l S R U I M E R B l J H C l

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS

VOROEN - TEL (0676) 661010
FAX (0676) 561086

NIEUWSTAD 30. 7261 AH
POSTBUS 22. 7250 AA

BBS 554O40 - http://www.wMvwm.nl
ISDN 651329



Nieuwe serviezencoliectie

WOOD 8c SONS
K l \ K K X <• I. l S H l A B I. K \V A K K

o. a. rose chintz
summer chintz

o. a. Grenville Ivory
Spring Fields
The Kitchen Garden

o. a. Elfenbein en Marie-Lu i se

En natuurlijk hebben we nog steeds onze
Arzberg en Armada serviezen en zijn we offi-
cieel dealer van Boerenbont en Blau Saks

HUISHOUD- EN
^^ l "% ̂ %o U 1 1 1 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

Dorpsschool neemt
afscheid van
Juf Miranda Geul
Tijdens de feestavond van de openbare
Dorpsschool werd juf Miranda Geul,
die de school gaat verlaten, op feestelij-
ke wijze uitgeluid. De kinderen had-
den voor haar een speciaal lied inge-
studeerd. In zijn afscheidswoord me-
moreerde Alex van de Berg, direkteur
van de school, de muzikale kwaliteiten
van Miranda. Namens de ouderraad
sprak voorzitter Rinke Smedinga enke-
le woorden. Hij overhandigde haar een
geschenk onder couvert.
Tijdens deze feestavond was de grote
zaal van het Dorpscentrum vol met ou-

ders en familie van de scholieren. De
kinderen boden het publiek een geva-
rieerd programma. Zo trad groep l
voor het voetlicht met "Boodschappen
doen". Groep 2 had als thema "Wereld-
winkel", groep 3 "de Stadsgids", terwijl
de groepen 4 en 5 als thema
"Supermarkt" hadden gekozen.

Het tweede deel van de avond stond in
het teken van de musical "Niet goed?
Geld terug!". Deze musical speelde zich
af in een denkbeeldig warenhuis. Door
de kinderen van de groepen 6,7 en 8
werd met veel enthousiasme gespeeld.
Aan het slot bracht Rinke Smedinga
het gehele "school|^ton" dank voor het
afgelopen schoolpR-. De feestavond
werd namens het college bijgewoond
door wethouder Aartsen.

Joost Legtenberg uit Marhrio
wint 19e Ronde van Vorden

Joost Legtenberg uit Markelo heeft
vorige week donderdag de 19e
Ronde van Vorden op zijn naam ge-
schreven. In de eindsprint won hij
van RTVer Edwin Maalderink uit
Warnsveld. Jan Weevers uit Zelhem
en Peter Makkink uit Hengelo ein-
digden respectievelijk als achtste
en negende. Beide zijn lid van RTV
Vierakker-Wichmond.

De Ronde van Vorden werd vorige week
donderdag geopend door de jeugd uit
de regio. Zij reden voor de Rabocup.
Het aantal deelnemers was zeer groot.
Vervolgens was het de beurt aan de cy-
closportieven en de veteranen. Een
spannende koers met diverse uitloop-

pogingen. Twee ronden voor het eind
demarreerde drie renners: Jan Brouwer
(Deventer), Wim Bosman (Warnsveld)
en Meint Barels (Losser). Jan Brouwer
trok uiteindelijk aan het langste eind.
Met een gebroken zadel won RTV'er
Rudi Peters de spurt van het peloton.
Brouwer vergaarde met zijn overwin-
ning voldoende punten om Rudi Peters
uit Wichmond weer te passeren in het
Wugo wielerklassement.

Om half acht begonnen de elite-neo-
amateurs aan hun tachtig kilometer.
Het startschot werd gegeven door
Johan Pardij s van de WV. Al snel begon
het te regenen. Hierdoor'stapten diver-
se renners af.

•**

SPORT-
^NIEUWS

C
t

P ei a r d e n s p o ?' t
De Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" was afgelopen vrijdag en zater-
dag de organisator van de Gelderse po-
nykampioenschappen die op de terrei-
nen van de familie Uilenreef aan de
Kostedeweg werden gehouden. Op vrij-
dag onder goede omstandigheden.
Zaterdag ging het tot de klok van drie
goed, toen dreigde regenbuien roet in
het eten te gooien. De ruiters en ama-
zones bleken evenwel niet voor een
kleintje vervaard en werkten het pro-
gramma "gewoon" af. Ook de afslui-
tende parade vond doorgang. Door de
plensbuien was de organisatie zater-
dagavond echter wel genoodzaakt om
het concours hippique dat voor zondag
op het programma stond in zijn geheel
af te gelasten. De terreinen waren te
drassig. Dat betekende deze zaterdag-
avond voor een aantal mensen "overu-
ren" maken want voor zondag hadden
zich maar liefst 700 deelnemers inge-
schreven en die moesten allemaal wor-
den afgebeld.

D u i v e n s p o r t
Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven aan
twee wedvluchten deelgenomen. De af-
stand van de vlucht vanaf Ruffec be-
droeg 810 kilometer.
De duif van H.W. Oldenhave deed het
bijzonder goed. Ze kwam aan met een
voorsprong van meer dan twee uur,
hetgeen een zesde teletekst plaats (pa-
gina 417) opleverde.

De uitslagen waren als jatet: H.W.
Oldenhave l, 4, 8, 10, 15, IT^Rl. Meyer
2, 7, 9, 11, 13, 14, Maria Olieslager 5,
AA. Jurriens 3, 6, J. Burger 12, 16,18, E.
Bruinsma 19.

De wedvlucht vanaf Budel (^Ê kilome-
ter) leverde de volgende uitsw^ op: G.A.
Wesselinkl, 16,19, A en A Winkels 2, 7,
8, 11, H.A. Eykelkamp 3, M. Tiemessen
4,10, J. Burgers 5, H.E .Pasman 6, 14,18,
C.G.H. Goedhart 9, AA. Jurriens 12, 15,
Maria Olieslager 13, C. Bruinsma 17,
H.W. Oldenhave 20.

J u d o
Vorige week maandag kregen ongeveer
50 judoka's uit Vorden in sporthal 't
Jebbink hun jaarlijkse diploma voor
een hogere band of slip. Onder toe-
ziend oog van de ouders deelde trainer
Robert Piek de judoka's hun diploma
uit.
De geslaagden zijn: Gideon Bolink,
Duko Veen, Ivo Roelvink, Lise Elbrink,
Evelien Dijkman, Christiaan Bruggert,
Bernd Wuestenenk, Jeroen Bijenhof,
Robin Vernig, Fabian Dijkman, Thomas
Raap, Sharon Roelyink, Stijn Bloemen-
dal, Dennis Hekkelman, Bjorn
Hekkelman, Jurjen Temming, Edinho
Mulders, Jochem Groot Jebbink, Guy
ten Kate, Vincent van Hall, Menno
Schieven, Liebath ten Pas, Bernadette
Heijenk, Rudolf Harmsen, Bart
Bosman, Floris Harmsen, Rob Knoef,
Henrie Kornegoor, Wouter Bokkens,

Torn van Bemmel, Timo Wentink,
Jasper Hovenga, Twan ten Have, Joost
Bloemendal, Len Migchielsen, Marion
Arfman, Nicolo Gotink, Ruud Huntink,
Roy Siebelink, Pascal te Pas, Olivier van
Helden, Jacco Jansen, Tim Elbrink,
Judah Bolink, Bas Nijland, Harm
Tolboom, Micha Bolink, Willem
Luijendijk, Raffaele Pascarelli, Chiel
van Helden, Alex Natrop, Coen
Nieuwenhuis en Dirk Luijendijk.

Op een sterk bezet internationaal ju-
dotoernooi in Gronau (D) behaalde ju-
doka Ron Huitink een goede derde
plaats in de categorie tot 71 kg. In de
strijd om brons haalde Ron Huitink
zijn tegenstander binnen een halve mi-
nuut onderuit met heupworp.
De Vordense judoka's kunnen nu uit-
rusten van hun drukke wedstrijdsei-
zoen. Op maandag 18 augustus begin-
nen de judolessen weer in de sporthal.
Dan zijn er ook weer introductie lessen
judo vanaf 5 jaar voor aankomende ju-
doka's. De lessen staan o.l.v. Robert
Piek, rijkserkend en gediplomeerd ju-
doleraar bij de Judo Bond Nederland.

W i e l c r s p o r l
R.T.V.
Midden in het wielerseizoen 1997 rij-
den de R.T.V.-ers volop. Vele wedstrij-
den werden verstoord door de regen-
val. In Vaassen op 25 juni behaalde
Rudi Peters een 2e plaats achter Marcel
Alma uit de Harskamp. Dit in een koers
met veel regen.
Op 28 juni stond Rudi aan de start in
Herwijnen en behaalde op een omloop
van 3,5 km een knappe 8e plaats.
Op dinsdag l juli werd de ronde van
Oldenzaal verreden, ook hier viel dr e-
gen met bakken uit de lucht, o]
glad klinker parcours werd Rudi
5e. Een dag later op woensdag 2 juli
was de ronde van Ermelo, ook hier een
regenkoers, winnaar werd Marcel
Alma en Rudi Peters werd hier 8e. In
Doetinchem werd op deze avond de ci-
tyronde van Doetinchem gereden, hier
eindigde R.T.V.-er Jan Weevers uit
Zelhem als Ie, na een solo van ruim 10
ronden. Reynold Harmsen uit Warns-
veld werd in deze wedstrijd 14e. Op
donderdag 3 juli volgde onze eigen
ronde van Vorden (zie elders in dit
blad.)
Vrijdag 4 juli werd ook de ronde van
Markelo verreden, hier behaalde Eric
Cent zijn Ie seizoenzege, Rudi Peters
werd hier 8e.
Zaterdag 5 juli was er opnieuw een
koers, ditmaal voor Elite en Neo-
Amateurs te Nijverdal. Winnaar hier
werd Rudi Kemna uit Deurningen,
Peter Makkink uit Hengelo (Gld.) werd
hier 6e Reynold Harmsen uit Warns-
veld 8e. Zondag 6 juli vertrokken diver-
se R.T.V.-ers in Twello en Laren (Gld.)
Martin Weyers behaalde een knappe
14e plaats in Twello. Reynold Harmsen
werd 21e en Peter Makkink 22e. Rudi
Peters werd in Twello 3e achter Dick
Hoeve uit Elburg, en Jan Bakker uit
Hardenberg.
In Laren werd André Bargeman 4e bij
de cyclosportieven.

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad



mode voor
het héle gezin

• •fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Op woensdag 9 juli begint
onze 2e zomeropruimingsronde.
Alle hoogzomerartikelen (shorts,
singlets, badkleding, lingerie e.d.) Zijn HU

ook zeer sterk afgeprijsd!

PIKT Loop even binnen, want het loont zeker de moeite.

COI uitzendbureu
Hét uitzendbureau vööftië i

zoekt met spoed;

cv
e l e kt r o m o n t e u r s

ook regelmatig werk voor andere functies
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk

Veilig op vakantie?

Laat nu
uw banden
controleren!

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 28 juli t/m 9 augustus

Tijdens de bouwvakvakantie van 19 juli t/m
9 augustus zijn wij op maandag t/m vrijdag

geopend
van 9.OO tot 12.0O uur

voor het afhalen van bouwmaterialen.

Showroombezoek
voor keukens, sanitair, wand- en vloertegels, natuursteen,
stenen, dakbedekkingsmaterialen enz. enz. is mogelijk na

telefonische afspraak

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

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

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien

AS YOU WISH..

...staat bij ons hoog in het vaandel.
Op de meest ongelegen momenten
houdt uw apparatuur ermee op.
En dan wilt u...
• snelle service
• evt. vervangende apparatuur
• vakkundige mensen

U belt wij komen, zonder voorrijkostenü

ESEN ECTRO
Baak Zutphen-Emmerikseweg 46
Vorden* Dorpsstraat 8
Zutphen Nieuwstad 45
•Bang & Olufsen dealer

RlfTMAtt
AVTOBANDCtt

Slotsteeg 18
Hengelo Gld.

Telefoon
(0575) 46 27 79

OPENINGSTIJDEN:
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 - Vorden - lel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



Waterpret voor de allerkleinsten

Spitter spetter spater: de mooiste
pret is en blijft waterpret. Dat be-
wijst het Nederlands Openluchtmu-
seum Arn-hem op dit moment met
het bijzondere zomerproject voor
kleuters 'waterratten'. Kinderen
van 3 tot en met 5 jaar mogen er on-
gedwongen flodderen.

In een speciaal voor dit project ontwik-
kelde waterbaan maken de kinderen
kennis met de regen op het dak , het le-
ven in de sloot, een klomp als bootje,
een sluis en bruggetjes. Alles is op
schaal gemaakt, zodat de kleine water-
ratten zich, gewapend met een gieter,
echte helden zullen voelen.

'Waterratten' speelt zich af onder het
dak van het boerderij skelet uit Vra-
gender in het Openluchtmuseum.
Weer of geen weer, lekker spelen met
water kan elke dag in juli en augustus.
Er zijn begeleiders aanwezig om de
kleintjes in de gaten te houden.

Hoewel het niet de bedoeling is dat
kinderen in het water gaan, kunnen ze
in het vuur van het spel misschien nat
worden. Om te voorkomen dat de kin-
deren de rest van de dag met een nat
pak door het museum moeten, doen de
ouders er verstandig aan een regenjas-
je of reservekleding mee te nemen.
Rode rubberen laarsjes staan voor alle
kinderen al klaar.

Pinetum De Belten
start zomerseizoen
met rondleidingen

Ook dit jaar worden in juli en augustus
weer avondrondleidingen gehouden
op de dinsdagavond in het pinetum De
Belten. De kleurschakeringen, de vor-
men, de onderlinge verschillen van de
meer dan duizend soorten en cultuur-
varieteiten van de aanwezige naaldbo-
men in het park zullen iedere bezoeker
verrassen. De stilte en de belichting -
juist tegen het vallen van de avond -

doen een ieder weldadig aan. Na de in-
grijpende reconstructie van de laatste
jaren gaan alle nieuw geplante bomen
alweer een rol spelen in de samenhang
van de collectie.

Donor-codicil,
van levensbelang

Gezondheidswijzer
verhuist naar
hal van Het Spittaal
De Gezondsheidswijzer van ZorgGroep
Oost-Gelderland is vanaf deze week ge-
vestigd in de hal van ziekenhuis Het
Spittaal. In samenwerking met de
Regionale Apothekers en het patiënten
service bureau is hier een informatie-
punt ingericht. De nauwe samenwer-
king biedt meer mogelijkheden tot het
ontwikkelen van patiënteninformatie.
Behalve veel informatie over de dienst-
verleniging van apothekers, het Spit-
taal en de ZorgGrocp, is er informatie
over veel voorkomende ziekten en aan-
doeningen. De Gezondheidswijzer be-
schikt over een aantal folders, brochu-
res, tijdschriften en artikelen. Daar-
naast is er een computerbestand met
adressen van patiëntenverenigingen,
organisaties en zelfhulpgroepen.

Boeiende lezing oudambassadeur in theater Onder de Molen:

Springer mag vaker 'vreemd gaan'
Wie vreemd gaat, kan vreemd ver-
tellen. Onder dit motto las de
Nederlandse schrijver F. Springer
afgelopen zondagmiddag voor uit
eigen werk in theater Onder de
Molen in Linde. Peter Hoefnagels -
artistiek leider van het theater - leg-
de aan het begin van de middag het
soort van Vreemd gaan' van Sprin-
ger uit. "Springer heeft in zijn leven
veel gereisd. Vroeger zei men van ie-
mand die naar het buitenland reis-
de, dat hij vreemd ging. Het vreemd
gaan van Springer beperkt zich dan
ook tot het reislustige leven dat hij
tot nu toe heeft geleid. En van men-
sen die veel naar het buitenland
gaan, wordt gezegd dat ze 'vreemd'
kunnen vertellen. En daar is
Springer er dus één van", aldus
Peter Hoefnagels.

Peter Hoefnagels had daarmee niets te-
veel gezegd. Gezeten op een oude stoel
die helemaal bij de sfeer van het
Lindese theater past en met zijn han-
den leunend op een rieten tafeltje dat
afgedekt was met een gebloemd tafel-
kleed nam oudambassadeur Springer
de bezoekers van het theater voor de
pauze mee naar het voormalige
Nederlands Indië. De schrijver deed dit
aan de hand van vier fragmenten die
hij voorlas uit zijn boeken "Bougain-
ville", "Tabee New York" en "Bandung
Bandung". Het meest ontroerende frag-
ment was het verhaal van Chris
Regensberg die aan het begin van de ja-
ren negentig samen met zijn vrouw te-
ruggaat naar het voormalig
Nederlands Indië en daar zijn oudklas-
genoot Otto weer tegenkomt. Regens-
berg heeft het gevoel dat hij Otto ver-
raden heeft omdat hij na de oorlog
naar Nederland vertrok en nooit meer
iets van zich liet horen. Het fragment
toont aan de ene kant een verbeten uit-
gerangeerde politicus en aan de andere
kant een vrolijke Indonesische taxi-
chauffeur. Met name het contrast tus-
sen beide mannen heeft Springer op
een fantastische manier op papier ge-
zet. Het was alleen jammer dat
Springer niet voor het gedeelte had ge-
kozen dat taxichauffeur Otto het echt-
paar Regensberg rondrijdt en plekjes
van vroeger laat zien. Het mooie aan
dat verhaal is namelijk dat Otto wel

weet wie weet wie hij als gasten in de
taxi heeft zitten maar dat Chris
Regensberg niet weet dat hij door zijn
oudklasgenoot wordt rondgeleid.

Na de pauze was er eerst een optreden
van gitarist Jan Guichelaar. Zijn gitaar-
spel kwam een beetje uit de lucht val-
len. Toch was het een prima afwisse-
ling met de verhalen van Springer, die
in het tweede gedeelte van de middag
de bezoekers meenam naar Iran. Dit
deed hij door een fragment voor te le-
zen uit "Teheran en zwanezang". De
boeken van Springer zijn zeer beel-
dend geschreven en de schrijver weet
door zijn boeiende manier van lezen
precies de juiste toon te zetten waar-
door je het gevoel hebt dat je rond-

loopt in het Iran van twintig jaar gele-
den. Ook zijn laatste verhaal over de
mislukte dichter Felix Sterrenmeer is
daar weer een goed voorbeeld van.
Tijdens een voorleesbijeenkomst mag
Sterrenmeer aan het eind van de avond
geheel onverwachts enkele van zijn ge-
dichten voordragen. Op uiterst cyni-
sche wijze en met gevoel voor detail
beschrijft Springer de afgang van Felix
Sterrenmeer waardoor je het gevoel
hebt dat je zelf aanwezig bent op de
voorleesavond.
Alles bij elkaar dus een zeer geslaagd
matinee in Theater Onder de Molen.
Maar dat kan natuurlijk ook niet an-
ders wanneer je een schrijver uitno-
digd van het kaliber Springer. Eigenlijk
mag Vorden trots zijn op het feit dat

het dorp een eigen theater heeft waar
naast regionale artiesten ook bekende
namen als Armando, Peter Faber en
Springer optreden. Het was alleen wel
jammer dat zondagmiddag zo weinig
Vordenaren aanwezig waren. De over-
grote meerderheid van de mensen
kwam namelijk van elders. Er bestaat
overigens de mogelijkheid om lid te
worden van "De vrienden van de mo-
len". De leden hiervan worden door
middel van mailings op de de hoogte
gehouden van de verschillende optre-
dens die er worden gegeven zodat ze
niets hoeven te missen van het theater-
seizoen van Onder de Molen. Voor
meer informatie kan men bellen met
Peter en Nelleke Hoefnagels, tel. 55 69
87.
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Ambachtelijke gemarineerde KARBONADES 1000 gram van 15,90 voor 12,90
BARBEQUE-PAKKET per pakket nu 7,98

PIKANTE RUNDERSTEAKS 100 gram van 2,79 voor 1,99

RUNDERGEHAKT 1000 gram van 13,90 voor 8,98

GALIA MELOEN per stuk van 2,98 voor 0,98

AARDBEIEN 500 gram van 4,98 voor 2,49

KIWI'S schaal a 6 stuks van 2.98 voor 1,98

PEKA aardappelschijfjes/roomsaus van 2,98 voor 1,98

Vers van het mes: Vergeer-kaas

JONGE KAAS 1 kilo van 10.98 voor 9,98

OUDE KAAS 1 kilo van 16,90 voor 13,98

Snijverse vleeswaren

GOUDSALAMI 100 gram van 2.69 voor 2,29

Gebr. SLAGERSGEHAKT met ui 100 gram van 1.89 voor 1,49

Gouda's Glorie sauzen div. smaken, 750 ml. van 2,65 voor 1 ,99

Calvé SlafrJS div. smaken, 400 ml. van 2,29 voor 1 ,49

Van Welzen Marleentjes koekjes 250 gr. van 1,78 voor 1,19

Verkade ffOU f rOU 150 gram van 2,08 voor 1 ,39

Edah karnemelk roomdessert met vruchten n CQ
diverse smaken, 175 gram van 0,89 voor U,uO

Abee rundvleessalade 1000 gram van 4,49 voor 2,92

Hertog Slagr.- Of yogh.ïjS div. sm. 1/1 l. van 5,95 voor 3,99

Pantene ShampOO/COnditioner 200 ml. van 5.98 voor U9

PIZZA HAM/PREI

Cup gezoutene en ongezouten

CASHEWNOTEN

22 cm doorsnede

175 gram van 4,79 voor

(25% korting)

(35% korting)

(33% korting)

(33% korting)

(35% korting)

(35% korting)

(33% korting)

(50% korting)

4,99

3,99

Rectificatie
; De vorige 2 bladen van Contact werd u geadvi-;
seerd om in augustus de vakantie te annuleren,

sorry dit moet ziüt
september
en wel.

Denk aan onze openingstijdt
maand, t/m donderd. van 8.00-20^0 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Oostenrijkse specialiteitenweek
Ganz gemüttlich!

DEZE WEEK:

SALZBURGER VLAAI
een heerlijke kersenbavaroise

dit weekend voor maar f 14,95

APFELSTRUDEL
goed gevuld met appel en room, met of zonder

slagroom

f 1,75

WIENER APPELPARTEN
een heerlijke kersenbavaroise

5 halen 4 betalen

BAUERN BROT DAS SMECKT
lekker stevig gevuld brood

f3,75

Kaiser brotchen sehr billig

dit weekend 10 voor f4,50

Sacher Schnitt nu f 9,95
Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

CD Rudolf Sluier 'met de S van Sluier1

NU TE KOOP
Warnsveld:

Vierakker:
Vorden:

Zutphen:
Laren:

Rudolf Sluier/H. Nijkamp
Lochermeweg 10a
Hulshoff
Read Shop
De Boggelaar
De Bosrand
Sueters
Music All In
Videotheek

• Café
• Restaurant
• Slijterij

Spalstraat 1
7255 AA Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 52

Allemaal een
gezellige kermis
toegewenst.
Hein, Richard en
Engelien

Tijdens de kermis © op de Bleekstraat

• Woensdagmorgen 9 juli

Stemmingsmuziek met THE WOODPECKERS

• Woensdagavond 9 juli

• Vrijdagavond 11 juli

De wereldberoemde Hengelose formatie J\-

• Zaterdag 12 juli vanaf 2O.OO uur
nus en K-nus

AS BEN DJ E N
in het voorprogramma de formatie SGHRIKDROAD

• Zondag 13 juli na de optocht vanaf 15.OO uur

THE FUN MAKERS met zangeres Rita Oldenhave



DEKBI DDI N
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
met katoenen tijk ^-
I persoons 140/700 v,in 99.= nuOC), -
?persoo;: m 149 nu 99,-
litsjumedux 740/700 v,m 179.= nu lig,"

OoMeverUMi in cxl;,i l,i:n.; 'pers
m i

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l persoons 140/700 v,in 179,=

nuIIQ,'
7 persoons 700/700 wn 259.» nu 179,--
liisjumiviux 740/700 v.in i l 9. - nu 219,--

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt.

V 9 = nu
7 persoons 700/700 v.in i99,= HU 299,-

1 . u i 469 nu 349,--
Ook levniu,» in cxir.i lang (/owi-l l persoons ,ils

,iux|

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt.

M0v,in499.= nu^QQ^"
» OS 700/700 v,in 799.=- PU 499,"

litsjumcviux 740/700 van 899.= DU 599,"
Ook leverbaar in extra lanq (/owc1!
litsjumeaux, resp l 40/770 en 740/770)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% eendedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt.

1 pers. 140/700 van b W. = nu ̂  9 9 9 "
2 persoons 700/700 van 899.= HU 649,-
litsjumeaux 740/700 van 1099.= OU 799,--
Ook levr i • i ,'/owei i ptv..
litsjumeaux)

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 1 00%
jcheerwollen vulling en een 1 00% katoenen
tijk.

ons van 299.» nu
! <>ns van 4J9.=

Lits Jumeaux v, i nu 3 69,-
Ook levertwH: in cxirn l<ing |/<>wri : ,

ZOMERDEKBEDDEN
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 1 00%
katoenen tijk.

n200van99z nu^Qj-

109= nuOC), "

nis MVA\} VHP l CiV= nuOO, •*

1 99= nu I I "

rxiw l.int) ^y/A)v,in 229- nu

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.

>ns !40MX)van l 79= nul
• •> 'AMAH) van ;49.= nu

Lits Jumeaux 740//00 v,in /*79.= nu
Ook lev-"

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht enjieel
soepel.
l persoom l40MI)v,in 799= nul

1 - ins AKWOO van 409,= nu 299,-
Lils Jumeaux 740/700 van 4'j9.= nu 349,-

Verder betten Wij een groot
ggtatit dekbedden:

Topmerken voor bodem prijzen

K U S S E N S
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling en katoenen tijk.
ann-allergisch.Van ?9.95

nu 2 voor 3 9,*
Synthetisch kussen gevuld met luxorel' en een katoenen
tijk. anti-allergisth. goed washadr en bij te vullen.
Van 79.= voor 59,=

nu 2 voor 99,-
Eendeveren kussen Van S9,= voor 49,=

nu 2 voor 89,-
ovig vogelveren kussen Van i9.= VOOr 29,=

nu 2

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk A K ni en veerkrachtig
Van 99.=

nu voor 59,'
-i irmc! latex kussen met badstof s t re tch [ijk Van 139.=

nu voor 99, -
HOOFDKUSSEN SILVANA SUPPORT TRAVEL

r i iel een rol v, in v Muimmhber en een vi i
f^u ^ (j . * Om mee te nemen op

'* vakantie

Tevens een grote kollektie neksteunkussens.

voor
39.'

TAFELGOED
Teveel om op te noemen
Grote partij ronde, vierkante en

recht-hoekige tafelkleden en
dekservetten

Effen en gedessineerd.

20 tot 70% Korting

SPREIEN
Restanten in alle maten voor de

Halve prijs
KATOENEN SPREIEN
in 5 kleuren o.a. ecru en geel

220/250 van ƒ 129
nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159
nu/ 119,-

350/250 van ƒ 189
nu/ 139,-

B A D J A S S E N
Witte dames badjassen n 100; katoenen
badstof van ƒ ! 39,- nu ƒ 49'95
Dames en heren badjassen m een mooie

\atoenen badstof, vele kleuren
van ƒ 129.- nu ƒ 79>95
Restanten badjassen met kortingen van 3Q tot 50%

HOE .AKIiNS
Zware kwaliteit badstof stretch
1 pers van 39.95 HU 29,95
2 pers van 59,00 n U 44,95
litsjum. van 69.00 nu 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
100% katoenen jersey

90/200 van 29,95 nU 24,95

90/220 van 32,95 PU 22,95

140/200 van 39.95 HU 29,95

160/200 van 49,95 111139,95

180/200 van 54.95 111144,95
100% katoenen jersey
mooie kwaliteit
1 pers. van 39,95 HU 29,95
2 pers. van 59,50 MU 44,95
Litsjum. van 69, nu 59,95
VOOR WATERBEDDEN
190/220 van 59.95 111149,95

DORMA
HOESLAKENS
Gedessmeerd 90/200
van 69,=^^ nu p.st. 14,95

^P 2 voor 25,00

LAKENS
van 100% katoenen satijn wit

Nu halve prijs
l-Persoons van 79,00 nu 39,OO

Gedess
van 19,9

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damai
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRUS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± l O kleuren 100% katoen.

80/200 l
90/200 > van 4 9 9 5 nu I Qj Q5

.100/200 J
140/200-j
160/200
180/200
200/200

van 49,95 IQ'95

HOESLAKENS
CINDERELLA
± Skieuren. 100% katoen.

90/200 van 49,90 HU 29,95
n"39>95
nu 44,95
nu 49,95

KATOENEN
HOESLAKENS

140/200 van 54,90

160/200 van 59,90

180/200 van 64,90

e \ i < ipen
st nu 2 voor 10,00

80/200 van 24,95

90/200 van 24,95

140/200 van 32,95

160/200 van 41,95

180/200 van 43.95

nu 14,95
nu 14,95
nu 22,95
nu 31,95
nu 33,95

STRETCH MOLTON HOESLAKENS
1 pers. van 32.50 n U 24,95
2 pers van 42,50 nu 34,95
litsjumeaux van 49,50 nu 39,95

heel veel kleuren
kussenhoesjes in zijde en katoen

ƒ 4,95 en ƒ 9,95
KEUKEN

KEUKEN SETS KEUKENDOEK + THEEDOEK
(Eiias. ODDOD en Jowlino) van l V. VI.

KEUKENDOEK + THEEDOEK (De Win.
met schoonheidsfoutjes) van ?4,9rj nu

9>95
7>95

THEEDOEKEN ASSORTIE
er s; uk

THEEDOEKEN RUITEN
in vele K i <

PANNELAPPEN
van J.9[j ner siukWERK- EN VAATDOEKJES

In diverse kleureh.ca 40 x 40 cm. van 3.95 per stuk -.-,-» ^»,»-»
nu 4 voor I O, OO KEUKENSCHORTEN

BADKAMER
KATOENEN BADMATTEN
55x90 van 42,95 nu 34,95

60x110 van 52.95 nu 45,OO

70x140 van 79,95 nu 69,00

WC-mat van 29.95 nu 24,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT
synthetisch van Aqua Nova
maat 55x90 cm, van 79,95 nu 2Q> 95
UNI KATOENENBADMA7TEN ANTISLIP
maat 55x90 cm, van 49,95 nu 2Q>95

UNI KATOENEN WC-MAT ANTISLIP
van 29,95 nu 19,95

BADSETS (badmat+toiletmat) CAO/
van Aqua Nova met kortingen tot 9 W/0

DUIZENDEN
D E IC B E D OVERTREKKEN

BADGOED

O.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE,
DORMA. DAMAI, BORAS,
BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 2Q,OO "

l persoons kinderdessins
vanaf

2 persoons
vanaf

litsjumeaux
vanaf 59,OO

CINDERELLA
DEKBED

OVERTREKKEN
l persoons

van 99.00 voor 59,OO
2 persoons

van 149,00 voor 79,00
litsjumeaux

van 189,00 voor 99,00

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

BADDOEKEN SEAHORSE 607 1 l O cm ^
12 kleuren van 19,95 nu 2 voor 2^j UU

WASHANDJES SEAHORSE van 3,95 nu voor 2 j Q5

BADDOEKEN SEAHORSE FRANS MOLENAAR ^
60/1 10 cm. Zwart + donkerblauw van 29,95 nu voor J. Wj W S

UNI-BADDOEKEN 50/1 00 van 1695 nu 2 voor

• . ; m ' ;: il"

STRAND LAKENS EXTRA GROOT ioo/!70cm
7 kleuren van 39,95 nu voor

KINDERSTRANDLAKENS
O.a. 101 Dalmatiërs van 49,95 nu voor

RESTANT KINDERSTRANDLAKENS
van 49,95 nu voor

W j

39>95

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