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Bedrijventeam Rabobank weer op volle sterkte:

Eijerkamp benoemd tot
onderdirecteur Bedrijven

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

Met van l augUStUS
de zal Wim Eijerkamp als onderdirec-
teur bedrijven in dienst treden van de
Rabobank Graafschap-West. Hij volgt
Nico Slot op, die sinds een aantal
maanden werkzaam is als manager
bij de Rabobank Halfweg-Zwanen-
burg.

De heer Eijerkamp (43) is geboren en ge-
togen in Vorden. Hij werd geboren als
zoon van de plaatselijk ondernemer
Gerrit Eijerkamp, destijds gevestigd aan
de Zutphenseweg. Na zijn basis- en mid-
delbare schoolopleiding is hij in dienst
getreden van de Amrobank te Zutphen.
Volgde er verschillende bankopleidingen
en na twaalf jaar werkzaam te zijn ge
weest op verschillende afdelingen van de
bank trad hij in dienst van de Rabobank
in Ruurlo als hoofd bedrijven. In april
1990 verruilde hij Ruurlo voor de
Rabobank in Aalten. Hier was hij even-
eens hoofd van de afdeling bedrijven en
vervulde sinds de fusie met de banken in
Bredevoort en IJzerlo de functie van on-
derdirecteur.
Na zijn vertrek uit Vorden is de heer
Eijerkamp altijd met alle wel en wee van
Vorden en omgeving op de hoogte geble-

ven. Zijn moeder woont er nog, en de in-
teresse voor zijn geboortestreek is steeds
gebleven. De heer Eijerkamp is getrouwd
en vader van drie kinderen.
Jan Krooi, algemeen directeur van de
Rabobank Graafschap-West is blij met de
benoeming van Wim Eijerkamp. "Met
Wim hebben we iemand in huis gehaald,
die naast het bezit van veel vakkennis
ook goed op de hoogte is met alle plaat-
selijke situaties. Ons bedrijventeam is
hiermee weer op sterkte", aldus Jan
Krooi.
Eveneens per l augustus zal Gerrit
Scheers de titel onderdirecteur Cliënten
Advies krijgen. De heer Scheers is sinds
drie jaar in dienst van de bank in de
functie van manager Cliënten Advies. Hij
is verantwoordelijk voor de dienstverle-
ning aan de particuliere cliënten op de
zes kantoren van de bank en het
Cliënten Service Centrum van waaruit
de particuliere commerciële acties wor-
den gevoerd. Ook de telefonistes van de
bank zijn hier gehuisvest.
De Rabobai^Craafschap-West is één van
de grootsï^ Rabobanken in Oost
Gelderland met 116 medewerkers in
dienst waarvan er een aantal part-time
werkzaam is.

450 deelnemers
Achtkastelenrijders
De Vordense Rijwiel en Toerclub "De
Achtkastelenrijders" organiseerde zon-
dag een fietstocht over een afstand van
40 kilometer. Er kon zowel gestart wor-
den bij "De Herberg" in Vorden en bij "De
luifel" in Ruurlo. De route was zodanig
uitgezet dat de deelnemers vanuit
Vorden een rustpauze in Ruurlo hadden
en omgekeerd de deelnemers vanuit
Ruurlo de pauze in Vorden. Mede door
het fraaie zomerweer waren er 450 deel-
nemers die een prachtige route langs ve-
le "onbekende" weggetjes kregen voorge-
schoteld.

Fietstbft ten

Wandeling
Woensdag 22 juli staat er op het land-
goed "Den Bramer een avondwandeling
op het programma. De deelnemers aan
deze wandeling dienen zich te verzame-
len bij de slagboom aan de oprijlaan van
kasteel Den Bramel aan de Almenseweg.
Een deskundige gids vertelt over de ver-
schillende boomsoorten die het land-
goed rijk is.
Zaterdag 25 juli staat de excursie "Volop
zomer" op het programma. Een wande
ling die bij de watermolen voor kasteel
Hackfort van start gaat. De wandeling
duurt 3 uur.

Nü boeken
is geld besparen!
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De Vordense VW organiseert deze week
een tweetal fietstochten. Woensdag-
middag 22 juli een fietstocht langs de
Vordense kastelen. Een tocht met een
lengte van ca. 33 kilometer. De start is
vanaf het Marktplein.
Op donderdagmiddag 23 juli is de start
van de fietstocht "Vordense Volks Verha-
len". Het bijzondere van deze tocht is dat
de gids onderweg verhalen vertelt zoals
die al tientallen jaren van vader op zoon
werden doorgegeven.

Staringavonden op
30 juli en 6 augustus
In de Wildenborch worden ook dit jaar
weer twee Staringavonden gehouden, in
de Wildenborchse Kapel aan de Kapel-
weg l, op de donderdagen 30 juli en 6 au-
gustus. Na het ontvangst door de heer
Staring, de huidige bewoner van het
Kasteel, worden de tuinen van het prach-
tige landgoed bezocht. Onder leiding
van de tuinlieden wordt veel informatie
gegeven over de tuinen. Een unieke gele
genheid om kennis te maken met deze
tuinen die normaal niet voor het publiek
toegankelijk zijn.
Bij terugkomst in de Kapel wordt de be-
zoekers eerst een kop koffie met koek
aangeboden. Hierna vertelt Dinie
Hiddink uit Lochem over het leven en
werk van de dichter Staring en draagt zij
een aantal van zijn gedichten voor. Na
een korte pauze wordt een prachtige se
rie dia's vertoond. Naast beelden van de
Wildenborch zijn er ook plaatjes van de
andere kastelen in Vorden en de vele leu-
ke plekjes die deze omgeving zo uniek
maken.
Toegangskaarten zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij het VW kantoor in Vorden
en zo lang de voorraad strekt 's avonds
aan de zaal.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 juli 10.00 uur ds. M. Beitier. Na afloop
koffiedrinken in De Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 juli 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bath-
men.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 juli 10.00 uur ds. CA. de Graaf, Doe-
tinchem; 19.00 uur ds. HA Speelman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 25 juli 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 26 juli 10.00 uur eucharisitieviering.

RJC kerkVierakker/Wichmond
Zaterdag 25 juli 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 26juli 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
26-27 juli: pastoor C. Loeffen. Lochem, tel. (0573)
251457.

Huisarts 25-26 juli: dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. (0575) 55 16 78.
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
25-26 juli: W f. Haccou. Vorden, tel. (0575) 551908.
Spreekuur voor spoedgevay^^zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.4^ .̂00 uur. Hartbewa-
king en intensive care d^^pks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdelin^O.30-11.30,15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde rij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24

uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink. tel. 552492.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56. Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
de SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel.
(0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo. teL (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV. tel.
553405.



Zonnige Aanbiedingen
Vlaaien volgens Limburgs recept

calorie-arm m goed «oor 12 royale punten

Appel-Caramel Vlaai
lekker romig met verse appelpartjes

15?5
nu voor maar

Bosvruchten Vlaai
dit is echt een zomerse vlaai

voor 6 punten

850
•

Een tropische verrassing

Bananen Soufflé's
150

ter kennismaking l • per stuk

NIEUW: Alpenbol
'n heerlijke mals meerkoren Bol

voor 6 ovenheerlijke puntjes

Zie ook onze dagaanbiedingen
BroodspecialKeilen van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Aanbiedingen geldig 23 juli t/m 25 juli

De lekkerste en grootste
Galia-meloen

per stuk IS98

Een sappige snack
dr Guyot Handperen

1,5 kilo
98

Even Iets anders
Opperdoes aardappels

Panklare

Rode kool
500 gram

429

Vers groen
van het land
Broccoli

per kilo

> 98

2,5 kilo
98

2?

HET LEKKERSTE VOORDELIG EN ALTIJD
IETS EXTRA'S

• Te huur per 1 -9-'98 in Vor-
den: woonruimte bestaande
uit 1 woonkamer, 2 ruime
slaapkamers met wasbak, ge-
bruik van douche/toilet, keu-
ken, toilet, kelder, serre en
fietsenhok. Per maand incl.
gas/licht/water f 625,- excl.
gem.bel. plm. f 36,50. Tel.
(0575) 55 41 14

• Gevraagd: weidegelegen-
heid voor twee jonge paarden
en hooi/gras voor inkuil.
Jurrius, Vorden, tel. (0575) 55
6766

• Gelegenheid om rundvee
in te scharen. H. Smallegoor,
Almenseweg 62, Vorden

• Muziekvereniging Jubal
haalt op zaterdag 25 juli geen
oud papier op i.v.m. vakantie.
In augustus wordt het oud pa-
pier opgehaald op zaterdag
22 augustus in verband met
de feestweek

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

• Hij komt eraan! Neen, de-
ze zomer nog niet de Euro,
maar Giora Feidman, de we-
reldvermaarde klarinettist uit
New York. Wilt u méér weten
over hem en over Di Gojim,
Jacinta en Les Yeux Noirs, de
andere optreden tijdens het
Kasteeltuinconcert van de
KunstKring Ruurlo op donder-
dagavond 6 augustus bij
Huize Ruurlo? Haal even een
folder bij de VW of bel Ineke
Voortman, (0573) 45 20 75. En
lees ook het bericht in deze
editie van Contact

Mievraagd: vakantiehulp
één week vanaf 25 juli bij
touders met vier kleinkin-

deren (5-8 jaar) voor circa
vier uur per dag. Tel. 55 68 18

Wij zijn weer begonnen met de

verkoop
van onze zelf gekweekte
snijheesters, zomerbloe-

men, trosanjers etc.
Geopend alle dagen van

07.00 - 22.00 uur

SCHOENAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

Vanaf

zaterdag 25 juli a.s.
rijden we

iedere zaterdag
naar uitgaanscentrum

UI6K3 in Markelo
vertrek 21.40 uur vanaf het

marktplein Vorden

HAVl Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

De winnaar van het voetbalspel is geworden

A. Nauta, Nieuwstad 35.
Gefeliciteerd

WOENSDAG 6EHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1550 per stuk

VRUOAG PIEKENDA6
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f lj~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Achterham
100 gram ff 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEOING

KARBONADE'S
5 haien 4 betalen

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Hamburgers +

4 Gehakt Gorden Bleu

f7,95samen

Ook het adres voor al uw barbecue-partijen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

i

dé regio-dealer
voor o.a.:

Pioneer
Kenwood
Sony
JVC
JBL
Alpine
Infinity

Wij passen op exclusieve wijze uw deurpanelen aan
en maken subwoofer-kasten op maat.

H. Dunantweg 2c - Zutphen - tegenover politiebureau - Telefoon/

Caliber
Magnat
Boston
Phoenix Gold
Becker
Libertel
Carin Navigatie

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedif - glas in lood atelier
V4Nt D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze vader,
grootvader en overgrootvader

WILLEM STEENBLIK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Juli 1998
Nieuwenhuisweg 4
7251 PR Vorden

Veel brieven, veel kaarten en
telefoontjes kregen wij na het
heengaan van onze lieve zus-
ter en zorgzame schoonzuster
en tante

GERRITDINA
AARTSEN

(Dinie)

Wij willen u allen voor uw
meeleven hartelijk bedanken.

Familie Aartsen

Juli 1998

Contactjes
/ijn uitsluitend bestemd voor
part icul ieren 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
dubieu/e opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertent ie dient wel verrekend
te worden Schrif tel i jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
smg wel gratis herhaald.

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

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

• Aangeboden: ruime zit/
slaapkamer voor oudere
heer of dame of echtpaar. In
klein particulier pension. Vol-
ledige verzorging, ook bij
ziekte. Met uw persoonlijke
wensen kan rekening worden
gehouden. Lichte handicap
geen bezwaar. 'Sonnevanck',
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
1814

• Te koop: bosbessen, da-
gelijks vers geplukt. Peppel-
man, Twente Route 5, Heel-
weg, tel. (0315) 24 16 16

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te koop: groene jongens-
fiets (6-8 jaar) met lantaarn
f75,-. Tel. (0575) 55 37 84

• Woningruil. Ruime eenge-
zins huurwoning in Duiven rui-
len met eengezins huurwo-
ning in Vorden. Tel. (0316) 26
4332

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heen voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot 't laatst gezocht.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een
moedig gedragen ziekte, toch nog onverwacht is
overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en lieve oma

GEERTRUIDA HENDRIANA

BERENPAS-MULDERUE

op de leeftijd van 75 jaar.

Wichmond: H. Berenpas

Bierum: Hannie en Piet
Dipthy. Heidi

Arnhem: Diny
Wehl: Jan en Irma

Jurgen, Kirsten

Doetinchem:

Lochem:

Baak:

Albert en Rikie
Clint, Suzanne, Anouk

Henk en Gerdien
Martin, René

Truus en Ben
Joyce, Des/

Zutphen, 18 juli 1998

Baron van der Heijdenlaan 30
7234 SC Wichmond

De afscheidsdienst zal worden gehouden woens-
dag 22 juli om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Wichmond, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Wichmond.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.30 uur
gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in
bovengenoemde kerk.

rrrai

'God de Heer regeert'
Psalm 99

Na een lang en soms moeizaam leven, is na een
ernstige, maar gelukkig korte ziekte, overleden on-
ze vader, broer, opa en zwager

MARTINUS KAMPHUIS
WEDUWNAAR VAF^^INE BLOEMKOLK

op de leeftijd van 81 jaar.

Tiel:

Ede:

Vorden:

Vorden:

Doetinchem:

M. Kamphuis
l. Goris

Minte, Merijn

H.A. Kamphuis
W.A.M. Kop

Jelle, Sjoerd

G.J. Kamphuis
l. Kamphuis-van Ooyen

Tymen en Noortje
Anne en Jelger

G.A. Kamphuis

W. Scholten-Kamphuis
H. Scholten

Vorden: W.H. Bloemkolk

Vorden, 20 juli 1998

Correspondentie-adres:
DeDelle111
7251 AJ Vorden

Vader heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld
voor wetenschappelijk onderzoek (Rijksuniversiteit
te Utrecht).
Wij zullen hem in familiekring herdenken.

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

'Omdat het verser is'
U - Triton (0575) 5518 85

Hollandse PRUIMEN
kilo

Hollandse SPERCIEBONEN
kilo

298

heerlijke TROSTOMATEN
kilo 2?8

zoete PERZIKEN
10 stuks

NASIPAKKET
per pakket

WITTE/KOOL ANANASSALADE
200 gram 249

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 22 juli Urn zaterdag 25 juli

FETA KAAS voor de grlokso salade
100 gram

CASTELLO BLUE
100 gram 298
versgebrande JUMBO PINDA'S
500 gram 395
SCROCCHI knoflook of rozemarijn 040
per pakje )̂ m

BOURGOGNE PINOT NOIR
per fles

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE...!!!

12?5

EEKMARKIL
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Hollandse pruimen

Sperciebonen
Tros Tomaten kiio
Perziken 10 voor
'omdat het verser is'

KOLDENHOF 's Versmarkt

AUTOBEDRIJF

ROBERT NIJENHUfS
lief adres voor uw auto

Op vakantie? Kom eerst even langs voor een

GRATIS VAKANTIE CONTROLE BEURT
afspraak niet nodig!

• Onderhoud en reparatie alle merken

• APK keuringsstation

• Verkoop nieuw en gebruikt

m Ook 's avonds na afspraak geopend

voor onderhoud en reparatie

Burgemeester
Galleestraat 67e
7251 EA Vorden

Tel. (0575) 55 32 00

Stukadoorsbedrij f

Hoetinkhof 251 7251 WN Vorden
Tel.: 0575-553128

06 - 51534782

* Aanbrengen van s/e/p/e/ster

* Spuiten van wanden en plafonds

* Herstellen van ornamenten plafonds

* Sausen van wanden en plafonds

* Pleisteren / sausen van gevels

* Pleisteren / schuren van wanden en plafonds

Wij werken ook in de bouwvak!!!



fQEMEENTE B U L L E T I N y O R D E N

• Telefoon gemeente: {05*5) 55 74 74.

M Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12,00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur,

• Avondopenstéüing aj&bestutiï onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke
maand, behalve injuU, van 1830 tot 19.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
jmbfócotfes in Gemeentebuüeiïn)

• Spreekuren burgemeester en
wetiwuders:
Burgemeester EJ.C Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 -1200 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek: don-
derdag van 10.00 -1100 uur en volgens af-
spraak.

Weihouder H Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uuren volgens
afspraak.

Afsprakenkuntu telefonisch maken
b% ae receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 1330 tot 17.30 uur,
donderdag van 1330 tot 17.30 uur,
vrij dag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

plaats

Almenseweg 2A

Zutphenseweg 61

Zutphenseweg 61

de Voornekamp 5

Koekoekstraat 7

aanvrager

J.W. Buunk

L. Bosman

L. Bosman

P.J.M. Balvert

J.W. Regelink

inhoud datum ontvangst

bouwen bergruimte 08-07-98

uitbreiden woning 10-07-98

wijzigen voorgevel 10-07-98

bouwen carport 14-07-98

bouwen paardenstal 16-07-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de a/deling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

In juli en augustus zijn er geen avondo-
penstellingen van het onderdeel burger-
zaken van de afdeling bestuur. Naast de
normale openstellingen is onderdeel
burgerzaken op de dinsdagen l en 29
september 1998 van 18.30 tot 19.30 uur
geopend voor alle lokethandelingen.

De overige gebouwen bevatten geen lif-
ten en zijn dus zonder belemmeringen
toegankelijk.

IET GEMEENTEHUIS BUITEN
WERKING

Van 20 tot en met 31 juli 1998 is de lift
van het gemeentehuis (in het kasteel)
buiten werking in verband met onder-
houd. Dit kan betekenen dat bezoekers
die voor de toegang tot het kasteel (voor
bijvoorbeeld burgerzaken of gemeente
belastingen) afhankelijk zijn van de lift,
overlast kunnen ondervinden. Deze be-
zoekers worden verzocht van tevoren te-
lefonisch te overleggen met de betrok-
ken afdeling of (indien mogelijk) het be-
zoek uit te stellen tot na de onderhouds-
periode.

IJDELHKE VERKEERSMAATRE-
GELEN BRADERIE WICHMOND

In Wichmond vindt op zaterdag 25 juli
1998 van 12.00 tot 21.00 uur en op zon-
dag 26 juli 1998 van 12.00 tot 18.00 uur
een braderie plaats. In verband met deze
braderie treffei^burgemeester en wet-
houders de volUroe verkeersmaatrege-
len van zaterdag 25 juli 1998 7.00 uur tot
en met zondag 26 juli 1998 24.00 uur of
zoveel korter of langer dan noodzakelijk
is:
- afsluiting in b^e richtingen voor be-

stuurders vl^ voertuigen van de
Dorpsstraat in Wichmond vanaf de
Baakseweg tot aan de Baron van der
Heij denlaan, de Hackforterweg vanaf
de Dorpsstraat tot aan de kruising
met de Beeklaan en de Vogelzang;

- een eenzijdig parkeerverbod voor de
Beeklaan.

IJDELIJKE VERKEERSREGELING ZUTPHENSEWEG EN GEDEELTELIJKE
AFSLUITING VAN DE MISPELKAMPDIJK

In verband met het opbreken van het fietspad richting Zutphen wordt vanaf maan-
dag 10 augustus 1998 tot en met vrijdag 25 september 1998 de rijstrook richting
Zutphen over een afstand van ongeveer 140 meter vanaf de Mispelkampdijk richting
Zutphen vrijgemaakt voor (brom)fïetsers. Het verkeer op de Zutphenseweg en
van/naar de Strodijk wordt in die periode geregeld met verkeerslichten. De aanslui-
ting van de Mispelkampdijk op de Zutphenseweg is gedurende die periode in verband
met deze werkzaamheden en in verband met de werkzaamheden aan de Mispel-
kampdijk tussen de Zutphenseweg en het Vaarwerk, gesloten voor al het verkeer.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of kor-
ter duren.

Voor informatie kunt u t
lijn.

t in de bouwkeet aan de Mispelkampdijk nabij de spoor-

EEN BETER MIL
BEGINT BIJ JEZELF...

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat gedeputeerde staten van Gelderland bij
besluit van 14 juli 1998, nr RE98.61057 goedkeuring
hebben verleend aan het wijzigingsplan ex. artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat voorziet in
het vervallen van het agrarisch bouwperceel aan de
Kapelweg 12 te Vorden.

Tegen het goedkeuringsbesluit kan een belangheb-
bende tot en met 2 september 1998 beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn tenzij binnen die termijn
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is inge-
diend. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Nadere inlichtingen daarover kunnen wor-
den ingewonnen bij hen (telefoon 0575-557474) of het
provinciaal bestuur van Gelderland te Arnhem (telefoon
026-3599111).

Vorden, 22 juli 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek.

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
29 augustus vol

26 september - 31 oktober
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

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

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

ZorgGroepOostGelderland

ZorgGroep Oost-Gelderland
is een thuiszorgorganisatie
met een gevarieerd zorg-
aanbod. Inwoners van het
werkgebied kunnen een
beroep doen op o.a. gezins-
verzorging, de diensten van
het kruiswerk, kraamzorg
en maatschappelijk werk.

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.000 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-

ZorgGroep Oost-Gelderland komt graag zo spoedig
mogelijk in contact met belangstellenden voor de
functie van

alpha-helpende m/v

Functie-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per week
(maximaal 15 uur), via bemiddeling van de Zorg-
Groep bij gezinnen en/of bejaarden die voornamelijk
huishoudelijke hulp nodig hebben.

Functie-eisen
- ervaring en inzicht in huishoudelijk werk;
- in staat zijn zelfstandig te werken;
- beschikking over goede contactuele eigenschappen;
- leeftijd vanaf 23 jaar;
- representatief.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder maximaal
/ 15,57 (inclusief doorbetaalde vakantie en 8%
vakantietoeslag), en is bij een maximum van 11 uur
per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het verkrijgen
van informatie kunt u terecht bij mw. B. Harmsen,
alpha-bemiddelaar.
Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van
9.00 tot 10.00 uur. Telefoon (0575) 54 38 00.
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Deze advertentie wordt gratis aangeboden door Drukkerij Weevers b.v.
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GIRO 6868
Zijn ouders is hij kwijtgeraakt tijdens de

volksverhuizing in Rwanda. Hij was altijd

een heel vrolijk jongetje, maar daar is niet veel meer van over. Het Rode Kruis

probeert nu door middel van 'tracing' zijn vader en moeder op te sporen. Geluk-

kig lukt dat heel vaak. De vrijwilligers van het Rode Kruis helpen eenzame men-

sen overal ter wereld. Ook bijvoorbeeld in Bosnië, waar veel oudere oorlogs-

slachtoffers niet zouden overleven zonder de hulp van het Rode Kruis. En na-

tuurlijk in Nederland, waar we steeds vaker mensen tegenkomen die eenzaam

zijn, door het leven in de steek gelaten. Laat die mensen er niet alleen voor staan

en steun ons in de strijd tegen eenzaamheid.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

n

n
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Biej ons
in d'n Achterhook
"Wie zo 'w dan now nog hemmen?.
Harm van de Kraaie was druk met de kokken an 't verven too de veurdeurbelle
gong. Hee kon , eerlijk ezeg, gin vremd volk gebruukn. Hee had, naodat e van
zien dagelijkse wark in huus was ekommen, wel nerig deurewarkt maor klaor
was e nog neet stik. Zien vrouw Ans was nao femilie in Apeldoorn. Die zol pas
met 'n trein van kwat oaver tiene weer in huus kommen. "Meschien he'k de
kokken dan wel klaor", had e vanmaarn ezeg.

Hee lei de verfkwas opzied en ging nao de veurdeure.
"Guns Peter, hoe kom iej hier zo verzeild?".
Peter was een olden bekenden van eur. Hee had t'r al 's met biej dezelfde baas
ewarkt en ze zochten mekare zo now en dan wel 's op.
"Ik hadde eheurd dat hier karmse en braderie was en dat wo'k mien 's bekiekn.
Meschien hè 'j zinne um met te gaon?".
"Daor vraog iej mien zowat. Ik bunne an 't varven zo 'j wel an mien zien kont, Ik
dachte 't wark vandage af te kriegen. Dat he'k Ans half en half belaofd". "Dat
wark blif wel liggen, d'r komp nog dage zat"

'n Goed ketier later waarn ze al op weg. D'n auto was wel effen zuuk'n um den
kwiet te wodn maor een endjen loopn was wel goed veur een mense.
"War hè 'j daor veur tillefoon biej ow?M.
"Van de baas, dan kan e mien altied opbeln" Ze hadn al effen rond eloopn toen
Peter zei: "'k menen da'j hier een braderie hadn maor a'j 't mien vraogt is 't een
gewone markt, 't Bunt zowat allemaole handelsluu, 'n enkelen uutgezonderd".
"Och, 't zal wel neet metvaln umme de luu d'r warm veur te kriegen en dan
mo'j wat anders biej de voore haaln"
'k Heb 't hier gauw bekekn", zei Peter, "lao'w maor 'n pilsjen pakn"

Zee zatn net goed en wel too Harm zien tillefoon rinkeln. "Daor he'j ow baas".
Maor 't was de baas neet. 't Was Ans, Harm zien vrouw. Waor of e in 's hemels-
name uuthing. Zee was al een hotjen in huus, een paar uur eerder met een
trein ekommen. "'t Verfwerk lig daor half af, iej zoln 't jao meschien klaor krie-
gen, iej liekt wel neet goed wies".
Harm en Peter heb 't maor biej een pilsjen elaotn. Want nao zukke uutbranders
smek de pils toch neet meer zo besunder lekker biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Schoonmaak-
Schoorsteen veeg bedrijf

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

rden.

Goochelaar Wim
Hooghiemstra
opnieuw in Linde
De internationale goochelaar Wim
Hooghiemstra is woensdagavond 22 juli
opnieuw te zien in Theater Onder de
Molen in linde. Hij treedt hier op in het
kader van de serie 'Verhalen en muziek.
Elke woensdagavond in juli en augustus
opent Theater Onder de Molen haar deu-
ren en treedt een parade van artiesten op
met verhalen en muziek. Er wordt een
zeer afwisselend programma gebracht.
De samenstelling van de artiesten is elke
avond weer anders. Het is raadzaam om
van te voren kaarten te reserveren via
(0575) 55 69 87.
Naast goochelaar Wim Hooghiemstra
zijn woensdagavond 22 juli de verhalen-
vertellers Peter Hoefnagels en Diny
Hiddink weer van de partij.

Toneelgroep Perspektief
brengt 'Het Ritueel' in
Theater Onder de Molen
Toneelgroep Perspektief speelt zondag-
middag 26 juli in Theater Onder de
Molen in Linde de een-akter Het Ritueel
onder regie van Willem van de Vrande.
Dit toneelstuk werd oorspronkelijk door
Peter Hoefnagels in het Engels geschre-
ven onder de titel The Ritual' en ging in
première in Salzburg. The Ritual1 werd
destijds gespeeld door Florian Pittis on-
der regie van Alan Haydock. Daarna
werd het opgevoerd in het Traverse
Theater in Edinburgh.
In het toneelstuk krijgt een gevangene
vanuit zijn cel rechtstreeks contact met
het publiek, door hem '̂ blieke opinie'
genoemd: een man uit ^IR publiek re-
ageert. Het Ritueel werd in het
Nederlands vertaald en door Lou Landré
gespeeld in Amsterdam, Rotterdam en
Tilburg onder regie van Dick Top.
Regisseur Willem van d^tfrande kreeg,
de vrije hand en brengt^H een nieuwe
versie ten tonele.

500e lid voor Tennis Park Vorden

Tijdens de Openjeugdkampioenschappen mocht Vorden Tennis Park het 500e lid begroeten. Aangezien de moeder van mgrid enJasperHovenga
haar beide kinderen tegelijkertijd had opgegeven, was het voor het bestuur van de Vordense tennisvereniging niet precies duidelijk wie nu het
500e lid was. Daarom besloot voorzitter Han Pegrum om de beide tennissers maar in het zonnetje te zetten en te verrassen met een attentie. Op
de foto feliciteert hij mgrid Hovenga. Geheel rechts op de foto bestuurslid Truus Brandenbarg van Vorden Tennis Park. De Vordense tennisclub
heeft inmiddels 520 leden en is daarmee de grootste vereniging van Vorden.

JULI
ledere dag:

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

22 Welfare: handwerkmiddag in De
Wehme (tevens verkoop)

22 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
23 HSV De Snoekbaars: viswedstrijden
28 Pinetum De Belten: rondleiding
25 Biljartver. KOT: braderie Wichmond
26 Biljartver. KOT: braderie Wichmond
29 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 HSV De Snoekbaars: viswedstrijden
30 Staringavond, Wildenborchse kapel

AUGUSTUS
ledere dag:

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

l VW: fietstocht en open dag bedrij-
ven, vanaf het marktplein

4 Pinetum De Belten: rondleiding
5 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
5 Zomerorkest Nederland: galaconcert

in de Christus Koningkerk aan Het
Jebbink

6 Staringavond, Wildenborchse kapel
7-8 Beach party
9 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijd
9 Koetsen Kastelentocht

11 ANBO: dagfietstocht v.a. marktplein
11 Pinetum De Belten: rondleiding
12 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
15-16 w Vorden: internationaal Kuijper-

toernooi
18 Pinetum De Belten: rondleiding
19 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
22 Feestterrein Wichmond: vogelschieten
23-27 Country Living Fair bij kasteel Vor-

den
24-29 Wichmond: Oranjefeest
25 Pinetum De Belten: rondleiding

Dagje De Velhorst
Donderdag 23 juli staat er een "Dagje De
Velhorst" op het programma. Een derge-
lijke dag bestaat in de eerste plaats uit
het bezichtigen van de tentoonstelling
van Harm van der Wal in het Stedelijk
Museum in Zutphen. Deze expositie be-
staat uit tekeningen die van der Wal ge
maakt heeft van het landgoed "De
Velhorst".
Het "dagje" combineert de tentoonstel-
ling met een prachtige fietstocht naar
het landgoed zelf, waar men door een
gids van Natuurmonumenten wordt
rondgeleid. De fietstocht is 30 kilometer
lang met onderweg een uitgebreide thee
pauze die wordt gehouden in "De
Hoofdige Boer" in Almen. Voor opgave en
informatie kan men bellen 0575- 516878.

Diplomazwemmen "In
de Dennen9'
In het Vordense zwembad "In de Den-
nen" bestond zaterdagmorgen de moge
lijkheid een zwemdiploma te behalen.
De beoordelingscommissie bestond uit
Martin Westerik en Jet Smit, terwijl Sjef
Faber uit Doesburg als rapporteur van de
N.R.Z. optrad.
Voor het diploma "A" slaagden: Anne
Bokkers, Maria Garritsen, Patricia
Hofman, Hylke Noot, Sebastiaan Hamer,
Lisette Arfman, Marjolein Overbeek,
Emiel Pardij s, Raymon Golstein, Stepha-
nie Hesselink en Tieme Gotink
Voor het basisdiploma slaagden: Carlos
Waenink, Ilona Kortstee, Joyce Lubbers
en Annet Nijenhuis.
Voor zwemvaardigheid I: Marije Speijers,
Madeion Bijen, Marieke Ringlever, Jeroen
Ringlever, Femke v.d. Toren en Kimly
Besselink.



KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE • ARA • pRANKENWALDER • SEDA •
ROBERTO SARTO • WEBER • BIANCA • SANDY DRESS • SCARLATTI • MARCONA
• SANDWICH • ANOTHER WOMAN • STREET ONE • CECIL • ROSNER • MAC •
PART Two • HERENMODE • MELKA • BUSH • ROBERTO SARTO • STATE OF ART
• PASSION • LEDÜB • PIERRE MONEE • COTTONFIELD • CIOPPA • LOVE •
BOGART • MEXX • KINDERMODE • BARBARA FARBER • POINTER • CAKEWALK
•U PAGAYO • LEE • LOCKER • SALTY DOG • RAGS • O'NEILL • BIRD DOG •

n Visser
M O D E

Studenten/
kamerbewoners

opgelet!
Te koop:

tafeltjes
stoeltjes

1 en 2 persoons
ledikanten

en diverse andere
meubels en
goederen

Zaterdags
van 09.00-12.00 uur
aan de Schoolstraat

te Vorden
(bij gebouwen De Stiepel)

De veilingcommissie Vorden

Voorverkoop Beach Party
Vorden van start

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1998
THE MOON

PATSO
CENTERFOLD THE SEQUEL

NILSSON
WINTER PEOPLE
GIMME SHELTER

Kaarten:
voorverkoop ff 17,50 - kassa f 22,50

Paspartout
voorverkoop (7 aug. + 8 aug.) ff 32,50

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1998
FRAMED
BIGJIM
REPLAY
NANCY WORKS ON PAYDAY
DANSKLUP
DEANITA'S
ESTRELAS DANCANTES

Kaarten: ^*
voorverkoopK2,50 - kassa f 27,50
Paspartout
voorverkoop (7 aug. + 8 aug.) f 32,50

Voorverkoop bij: VW en De Herberg, Vorden • VW Zutphen
• De Zaak Lichtenvoorde • en bij alle FocusAshionwinkels in
Doetinchem, Ulft, Dinxperio, Aalten, Winteffwijk, Eibergen,

Groenlo, Lichtenvoorde, Ruurlo, Lochem

Een lust voor het oog,
kleur in kleren
Over het thema "Kleur in kleren"
vindt in Ruurlo in de periode van
donderdag 23 juli tot en met woens-
dag 12 augustus een unieke tentoon-
stelling plaats aan de Barchemseweg
12. Mevrouw Tine Oosterbaan uit
Ruurlo toont dan een deel van het-
geen zij in ruim dertig jaar heeft ver-
zameld.

Haar verzameling bestaat uit streek-
drachtonderdelen, zoals mutsen, schor-
ten (voor pronk en werk), tipdoeken en
andere (omslag)doeken, maar ook uit an-
dere delen van Nederland (waaronder
Staphorst). Verder kan men antiek baby-
goed en allerlei kleurrijke kleding zien

uit onder andere voormalig Joegoslavië,
Turkije, Spanje, Rusland en India.
Er is een snuffelhoek ingericht, waar al-
lerlei spulletjes van oud tot hedendaags,
gekocht kunnen worden, hoofdzakelijk
textilia, ook veel handgemaakt.
In genoemde periode is de tentoonstel-
ling geopend van dinsdag tot en met vrij-
dag in de middaguren. Op maandag en
donderdag 's avonds. De tentoonstelling
is ook te bewonderen in de evenemen-
tenweek op zondag 2 augustus 's mid-
dags.
Voor groepen kan een afspraak worden
gemaakt voor een ander tijdstip, via tele-
foon (0573) 45 24 20. Er is voldoende par-
keergelegenheid aanwezig.

N
OS

OPRUI MINOS
KORTING

• Maandagmorgen gesloten

• Vrijdag koopavond
• Gratis parkeren voor de deur

uth/er,mode
z u t p h e n

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

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"
Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
Zaterdag 1 augustus van 10.00 -17.00 uur.
Zondag 2 augustus van 10.00 -17.00 uur.
Maandag 3 augustus van 10.00 -17.00 uur.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse "De Achterhoek"
is aanwezig op het terrein van HCR 't Langenbaergh in het
centrum van Laren (Gld).
Info: VW Lochem, tel. (0573) 251898.

Fièi

Jaarverslagen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vordsn

Telefoon (0575) 55101C
Fax (0575) 551086

NIEUW IN RUURLO
Trimsalon

'De Batsheuvel'
Christel Geerligs

Rijksgediplomeerd
hondentrimster

Telefoon (0573) 46 10 39

OPRUI
dames & heren zomermode

modecentrum

ruurlo

halen

betalen



aterdag
5 juli
.00-21.00 uur

ondag
6 juli
.00-18.00 uur

De activiteitencommissie van biljart*
vereniging KOT uit Wichmond houdt
zaterdag 25 en zondag 26 juli weer
een braderie in de Dorpsstraat en
Hackforterweg. Er hebben zich tot nu
toe zo'n honderd deelnemers aange-
meld Het belooft dus weer een groot
spektakel te worden.

Er worden pp beide dagen weer diver-
se demonstraties gehouden zoals stoe-
lenmatten» textielverven en wolspin-
nen. Er zal ook een bakker op de bra-
derie staan die ter plekke allerlei lek-
kernijen klaarmaakt. Dat wordt dus
smullen op de braderie.

Verder zijn er tal van optredens op de
Wichmondse braderie. Zo zullen de
North Hul Country Dancers uit Doe-
tinchem weer van de partij zijn. Ook
de bejaardendansgroep uit Wich-
mond laat zich van haar beste kant
zien.

De kinderen hoeven zich op 25 en 26
juli eveneens niet te vervelen. Er zijn
weer allerlei leuke kermisattracties zo-
als een mini-trein en een draaimolen.
Ook de snoepkramen met popcorn en
suikerspin ontbreken niet. Alles bij el-
kaar genoeg ingrediënten voor een ge-
zellige braderie in Wichmond.

CAFÉ-CAFETARIA

CAFÉ-CAFETARIA

ledere dag geopend
vanaf 10.00 uur

Wij wensen u
prettige
braderiedagen

Dorpsstraat 25, Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 85

jb

TIMMERFABRIEK

BESSELINGev

• kozijnen • ramen • deuren
• trappen • interieurbouw
• winkelbetimmeringen
• draaivalramen • schuifpuien
• alle voorkomende timmer

werkzaamheden

Koekoekstraat 5,7233 PB Vierakker
Tel. (0575) 52 08 81 / Telefax (0575) 52 66 62

Wilfried Besselink

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Winkel:
tel. (0575) 44 12 39

Privé:
tel. (0575) 44 18 37

de bakker die zelf
elke dag
zijn vers brood
bakt

tevens brood
en banket
uit eigen bakkerij

* •• •

mm m m m m

WEGENBOUW

Stnttwirk
Grondwerk «n funderingen

Onderhoud van nr«g«n

Turn-k9y pro/«cf*n

ONSTEINSEWEG 20, 7251 ML VORDEN
POSTBUS 60, 7250 AB VORDEN

Ambachtelijke Meubelmakerij

J.W. Klein Kranenbarg & Zn.

Meubelen in diverse houtsoorten

• Meubelen naar eigen ontwerp

• NIEUW:
exclusieve rotanstoelen

uit Indonesië

Hackforterweg 31
7234 SH Wichmond
Tel. (0575) 44 12 69

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden
Tel. (0575) 55 24 25

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61

De bewoners van de

ACAMPING
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond
Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen
een gezellige braderie

Doe mee aan onze knapzaktocht



De Stiepel
Woningcorporatie

VERHUIZING
vanaf woensdag 29 juli a.s. 12.00 uur is ons
kantoor in Hengelo (Gld.)

gesloten
zeer dringende storingen kunt u
melden via storingsnummer
(0575) 46 14 00

Met ingang van maandag 3 augustus a.s. zijn wij bereik-
baar in ons nieuwe hoofdkantoor aan de
Dr. Grashuisstraat 8 te Zelhem.
Het centrale telefoonnummer: (0314) 62 61 26
Het nummer voor reparatie verzoeken:
(0314) 62 61 40

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jansen & gal Mf
autoschadebedrijf aw

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

Nu boeken

nu 15 dagen vanaf T l éLw 9f " p.p.

Turkije, A la ny a nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 989,-

f 1295,-

p.p.

p.p.

nu 8 dagen vanaf p.p.

Zakyntos, Argassi nu B dagen vanaf f o95jr"" p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u iaar de Rabobank

Loopt u even bij ons bim

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

Steenderen B f̂c Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

Rabobank
Reizen

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 1514

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

1E5EN
^^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(031 4)681 378 tel:(0575)553006
j'« MAANDAGS DE HELE DAG CESLOTEN]

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

KLEINER
FEIGLING

70CL VAM 2095
VOOR 1895

+ 10 ROCKS

l TASSÖA

PASSOA
70CLVAN2195

VOOR 1995
f 10 ROCKS

Deze rode Kaapse wi|n is h e e r l i j k
soepel en gemaakt van verschillende
druivensoorten. Het aroma bevat
fruitige nuances en de prettige afdronk
is zacht en licht kruidig. Hi| past bi]
vele gelegenheden en is ook prima
als maal t i jdwijn . Serveer iets onder
kamertemperatuur (15 a 16 °C.)

DE VINK 30^
BORRCL / VIEUX
LTR. VAN 1795

VOOR 1595

75CL 850
6 HALEN =
5 BETALEN

LUSTMOf
CaptRnt

12% va 75 cl

SUPER DE BOER! Slijterij Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13UTIJD OP ZOU NAAI HIT IESTI

DE VINK

HANREY
BANHISIH |
Scrtchïvhisky!

HANKEY
BANNISTEX

70CL VAN 2295
VOOR 1995
+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 22 juli t/m dinsdag 4 aug. 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)



NGBN

ZOMER

Het was weer gezellig tijdens de Vordense Zomerfeesten. Onze fotograaf stort-
te zich ook in het feestgedruis en maakte deze foto's. Voor meer foto's zie onze
Internetsite ons adres is http//^vww.weevers.nl/contact



Touwtrekvereniging
organiseert Open Vordense
Kampioenschappen

Anita Damen nieuwe eigenaresse bloemenzaak:

Dijkerman wordt Davorta

De Vordense touwtrekvereniging or-
ganiseert op woensdag 19 augustus
het open kampioenschap van de ge-
meente Vorden. Dit kampioenschap
wordt gehouden op de akkomodatie
van de club aan de Ruurloseweg 110
op het Medler te Vorden.

Deelname is mogelijk voor bedrijven, ver-
enigingen, straten, buurtverenigingen
alsmede ook deelnemers van buiten de
gemeente Vorden. Een team bestaat uit
zeven personen en een leider. Er wordt
getrokken met zes personen. Er mag ge
wisseld worden, echter uitsluitend met
een nieuwe trekbeurt.
Er mogen aan het kampioenschap geen
mensen deelnemen die op welke wijze
dan ook verbinding hebben met de N.T.B.
of op een andere manier verbonden zijn
met de touwtreksport. De leider van een
team mag die konnekties wel hebben. Bij
voldoende deelname wordt ook het kam-

pioenschap voor dames en jeugd georga-
niseerd. Hier worden dezelfde regels als
bij de heren gehandhaafd. Alleen bestaat
een dames en jeugdteam uit zes perso-
nen en een leider. Er wordt met vijf per-
sonen getrokken. Er wordt geen inschrijf-
geld gevraagd. Voor elke deelnemer is er
een herinnering. Degenen die geinteres-
seerd zijn worden in de gelegenheid ge
steld de trainigsavonden van de T.T.
Vorden bij te wonen.
Deze trainingen vinden elke dinsdag-
avond om half negen bij de accomodatie
van de vereniging plaats. Het bestuur
van T.T. Vorden dat het afgelopen voor-
jaar het 40 jarig jubileum vierde, hoopt
het jubileumjaar middels deze open
Vordense kampioenschappen op 19 au-
gustus op waardige wijze af te sluiten.
Voor het kampioenschap kan men zich
tot woensdag 12 augustus opgeven onder
de telf. nummers 0314- 624436 of 0573-
254864.

Amerikanen door Vordens
college ontvangen

Nog maar nauwelijks neergestreken
op Nederlands grondgebied, vervol-
gens afgehaald vanaf Schiphol of de
eerste "officiële" gebeurtenis stond
in Vorden op het programma. We
hebben het over 14 Amerikaanse jon-
gens en meisjes, bijgestaan door een
"advisor", die in het kader van
Operation Friendship drie weken bij
gastgezinnen in Vorden zullen ver-
blijven.

Het officiële gedeelte bestond dit week-
end uit de ontvangst door het college
van Vorden. Een beetje vermoeid van de
reis, oftewel "redelijk onderuit gezakt in
hun stoelen" werd naar de welkomsttoe-
spraak van wethouder Henk Boogaard
geluisterd. Wel de wethouder bleek zijn
"huiswerk" goed te hebben gedaan, want
hij wist allerhande bijzonderheden over
Operation Friendship te vertellen. Zelfs
dat Vorden min of meer als de "baker-
mat" van deze uitwisseling met jongeren
te boek staat.
Vervolgens stond er een meeting bij de
familie Ooijman op het programma,
waar Jur Ooijman, voorzitter van de afde-
ling Vorden van Operation het program-
ma voor de komende weken uiteen zette.
De Amerikanen zullen de komende we
ken veel fietsen, vandaar dat de jongens
en meisjes die eerste dag gelijk op de

flets werden gezet. Jur Ooijman: " Vaak
wordt gezegd dat de Amerikanen niet
kunnen fietsen. Ik moet zeggen het viel
mij absoluut niet tegen". Ooijman heeft
er dan ook alle vertrouwen in dat de
Amerikaantje zich wel fietsend zullen
redden. Dat moet ook wel want het pro-
gramma omvat o.m. een fietstocht langs
de Vordense kastelen.
Verder hebben de gasten dit weekend
een bezoek gebracht aan "De Scheg" in
Deventer en werden alle 15 gastgezin-
nen bezocht zodat de jongens en meisjes
ook een idee hebben waar de anderen
verblijven. Maandag 20 juli gaat het ge
zelschap per flets naar de camping "De
Heksenlaag" in Barchem. Daar zullen ze
temidden van de "Witte Wieven" drie da-
gen verblijven!
Verder staan er de komende weken uit-
stapjes op het programma naar onder
meer Den Haag, Amsterdam en wordt er
langs de kustlijn "wad gelopen". Ook ak-
tiviteiten als "moonlight swimming",
midgetgolven, fitness e.d. ontbreken niet
op het programma. Tussen de bedrijven
door is de afdeling Vorden vrijdag 24 juli
gastheer van D-Day d.wz. die dag komen
Amerikaanse jongens en meisjes die el-
ders in Nederland bij gastgezinnen ver-
blijven een dagje naar Vorden om daar
eikaars krachten middels een zeskamp te
meten.

De slogan luidt 'bloemen houden van
mensen'. Maar in dit geval is het net
andersom. Anita Damen houdt van
bloemen. En hoe! Na tien jaar erva-
ring in de bloemenbrache heeft
Anita Damen de stoute schoenen
aangetrokken en is ze voor zichzelf
begonnen. Op l juli nam ze de bloe-
men- en cadeauwinkel van Jan en
Gerda Dijkerman over aan de
Zutphenseweg in Vorden. Afgelopen
vrijdag hield Davorta open huis.

Davorta, een naam waarover nagedacht
is. Het klinkt niet alleen als een bloe
menzaak maar heeft ook nog een diepe
re betekenis. "Het i^en combinatie van
mijn achternaam, de plaats Vorden en de
eerste letter van mijn voornaam. Ik vond

het zelf wel grappig gevonden", lacht
Anita Damen. De 30-jarige eigenaresse
van Davorta is als het ware opgegroeid
met bloemen. Haar ouders hadden een
tuincentrum en inmiddels zit ze zelf ook
al weer tien jaar in de bloemen. Aan di-
ploma's geen gebrek. Naast de Meao en
de bloemsierkunstopleiding deed ze
Nima A en B. Anita Damen bezoekt re-
gelmatig beurzen in het binnen- en bui-
tenland om op de hoogte te blijven van
de laatste ontwikkelingen en trends op
het gebied van planten en bloemen.
Wie binnenkort een bezoek brengt aan
Davorta zal zien dat er weer volop bloe
men en planten te koop zijn aan de
Zutphenseweg. "Verder hebben we een
groot aanbod op het gebied van cadeau-
artikelen", zegt Anita Damen tot slot.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Jongeren zoeken het verleden
in Zutphen
De komende twee weken zal een
groep jongeren van de Nederlandse
Jeugdbond voor geschiedenis (NJBG)
hun vakantie besteden aan het hel-
pen opgraven op een archeologische
opgraving in Zutphen.

Onder leiding van de stadsarcheoloog
Michel Groothedde zullen de jongeren
van 18 juli tot l augustus graven aan de
rand van Zutphen op de plek waar tot
voor kort het tuincentrum Ooyerhoek
stond. Op deze plek lag in vroeger tijden
de nederzetting Eme. Er wordt al veel
jaren op de plek waar nu de nieuw-
bouwwijk Ooyerhoek staat, door de
stadsarcheoloog gegraven. Dit onderzoek
leverde vooral veel vondsten uit de vroe-
ge middeleeuwen en de inheems-
romeinse tijd op. Verwacht wordt dat de
vondsten die dit jaar worden gevonden
uit die tijd zullen stammen.
Jongeren van de NJBG, die op dit kamp
de leeftijd van 16 tot 26 jaar hebben, hel-
pen al veel jaren mee aan opgravingen in
Zutphen. Dit kamp is alweer het dertien-
de dat in samenwerking met de stadsar-
cheoloog van Zutphen wordt gehouden.
Naast opgraven is er voor hen natuurlijk
nog voldoende vrije tijd. 's Avonds en in
het weekend is er tijd om uit te gaan of
het plaatselijk museum te bezoeken. Om
dan weer het veld in te gaan is wel eens
moeilijk, maar meestal meer dan de
moeite waard.

DE NEDERLANDSE JEUGDBOND
VOOR GESCHIEDENIS
De Nederlandse Jeugdbond voor Geschie-
denis (NJBG) is al 40 jaar een bruisende
vereniging voor jongeren van 9 tot 26
jaar die zich voor archeologie en geschie-
denis interesseren. De NJBG organiseert
het hele jaar door activiteiten zoals his-
torische dagen en weekends naar
geschiedkundig interessante plaatsen of
streken, een congres en natuurlijk de
zomerkampen.
Dit jaar zijn er verschillende kampen in
binnen- en buitenland, zoals opgraven in
Oosterhout, Zutphen en Vlaardingen,
leven in de prehistorie in Apeldoorn en
Eindhoven en buitenlandse excursies
naar Berlijn, Schotland en een reis van
Pool tot Evenaar door Wit-Rusland,
Rusland, de Oekraïne en Turkije.
De NJBG organiseert dit jaar vanwege het
40-jarige bestaan een speciaal lustrum-
feest met lezingen door 'beroemde'
NJBG-ers. Voor jongeren van 9 tot 12 orga-
niseert de NJBG speciale activiteiten en
zomerkampen. Dit jaar onder andere
een week prehistorisch leven in Lelystad
en een excursiekamp naar Deventer dat
een dagje langs zal komen op de opgra-
ving in Zutphen.

Meer informatie over de NJBG kan ver-
kregen worden door te bellen naar (070)
347 65 98 of kijken op de internetsite:
www.dsv.nl@njbg.



Eagle spectaculaire nieuwkomer

Attractiepark Slagharen
verlaagt toegangsprijs
Attractiepark Slagharen heeft
dit seizoen voor het eerst in

haar 35-jarige geschiedenis
haar entreeprijs kunnen verla-

gen door de invoering van een
ander H TU-tarief.

Die verlaging betekent niet dat
Slagharen he/uinigt op inves ter in -
gen. Dit jaar werd bijvoorbeeld de
spectaculaire a t t r a c t i e The liagle
aangekocht.

De nieuwe attract ie werd in gebruik
genomen door één van de belang-
rijkste pleilhe/orgers van de verla-
ging van het BTW-uirief: staatsse-
cretaris van Financien \V.A.I-'.(i.
Vermeend. Met een druk op de knop
/orgde hij er voor dat The F.agle in
Slagharen landde. Daarna maakte
Vermeend de eerste officiële vlucht.
The tagle is een /ogenaamde fly-
high attractie, die be/oekers vlie-
gensvlug naar nieuwe hoogtes
brengt. Op t iental len meters van de

SlamstcretariS Vermeend Imidllenl * re ei; lijden* de n/ienini; \,m T/i
•en gif) van opperhoofd Sinini; Kuil uk leken van vricnitschiii

grond wordt vervolgens een verras-
sende en sensationele vlucht ge-
maakt. Ook is de vlucht van The
Eagle een onvergetelijk .schouwspel
voor mensen die liever met beide
henen op de grond blijven staan.

De komst van de nieuwe a t t rac t i e
betekent dus niet dat de entreepri js
wordt verhoogd. Attractieparken
worden regelmatig gedwongen hun
ta r ieven te verhogen vanwege onder
meer inflatie en -.tijgende kosten.
Dit sei/oen is een verlaging moge-
l i jk dank/i j het kabinetsbesluit om
attractieparken met ingang van 199S
het BTW-tariet van /es procent Ie
laten betalen. Tol dit jaar gold hel
hogere tarief van l 7.5 procent.
At t iac t iepark Slagharen heelt beslo-
ten het voordeel direct door te geven
aan haar be/oekers en de toegangs-
pi i js naar 25 gulden te verlagen.

Hel goedkopere entreehewijs b l i j f t
' ven op kosteloos en onbe-

perkt be/oek aan de vele shows en
voorstellingen en gebruik van de
/wemhaden en at t rac t ies . Dus ook
voor publiekslokkers als
Supcrachtbaan Looping Star, het
vliegend tapijt /wunka. Droomboot.

N en YYildwalcihaan.

Extra speel-
toestellen
voor jongste
bezoekers
Slagharen beschikte al over liet

Overdekte eldofOtlo mor kinde-

ren: Kids Ciiuntn 'ln\*en vele

(illniclie\ als nit'i iiisfhc puur-

den, een ilrtikcniii,'!, n, een mi-

niciltii/r ui/voering \<:n de schoin-

melbool Pinun en old-iinier* is

hier onk een plek ie

vinden waar kinderen kunnen

klciiileren en klimmen. Dil h/eek

:,<>'n \neees h i j ,!< <, '/u;s!c he'iic-

kerx dal hcsloii n "in nog

overdek! specltern ui voor actie-

velin^en Ie bouwen. Dat nieinee

C(>inpU:\ i\ i/il iiuir in \;ehn/ik vc

nomen.

Ponypark krijgt een nieuwe naam
Ponypark Slagharen heeft met ingang van 199S haar naam veranderd in Attractiepark Slagharen.
Het park viert dit seizoen haar 35-jarig bestaan, liet amusementspark is in 1963 opgerieht en door
de jaren heen een internationale toeristische trekpleister geworden.

De directie geeft aan dat naamsver-
andering nood/akclijk was. 'IV vlag
dekte de lading niet meer. f;r waren
nog veel mensen in binnen- en hui-
lenland die dachten dat pony's on/e
enige attractie vormden', verk laar t
de directie de keu/e voor de nieuwe
naam. 'Dan moet je om verwarring
ie voorkomen de stap durven nomen
DIII de naam Ponypark los te laten,
liet is wel een moeilijke keu/e ge-
weest, ook emoiioneel. \Ve denken
overigens dat veel mensen voorlo-
pig, vanwege de goede herinnerin-
gen, de naam l'onypaik nog /uilen
gebruiken'.
De naam At t rac i icpaik vee l t de ac t i -
v i te i ten heter «eer. Bi j de aanschaf
van de meer dan veert ig aniaci ies is
al t i jd gekeken naar het totaalbeeld.

Doel was om een /o compleet mo-
gelijk aanbod te creëren met voor
elk wat wils.
Ren puhlickslievelmg is bijvoor-
beeld de Wildwaterbaan waarbij hel

•in een boottocht kan maken
op een woeste rivier met afdalingen
naar het kolkende water.
Spectaculaire at t ract ies voordurfals
/.ijn onder meer Superachlhaan
l.ooping Star. Droomhool, llari Kiri
baan en de Tomahawk.
Bij/onder geliefd hij jong en oud
/ijl) (blijkens enquêtes) de
l'aaidenearroussel en het vliegend
Ta pij l /wunka. dal be/oekers op
grote hoogte boven hel park brengt.
Het alt iacliepaik van bovenaf bekij-
ken kan ook mei de kabelbaan en de
monorail.

Wigwammen in Slagharen
Steeds meer mensen gaan wigwammcn in Slagharen. De ervaring
leert namelijk dat één dag Attractiepark Slagharen vaak te kort
is. Ken meerdaags verblijf in een hij/ondcrc wigwam is dan een
unieke oplossing. Andere opties /ijn ook voorhanden, b i j voo r -

beeld in intern vernieuwde vakantie-huisjes.

De mogelijkheden om in Slagharen hruik maken van de a t t rac t ies en de
ie ovciiuclilcn / i jn ta l r i j k . Hel at- /wembadei i van Anracl iepaik
Iraetiepark Ivschikl ove r wigwam*. Slagl iaicn. 's AVomls h
vakanl ichuisjes en slucarav.ins. Dc/e 'jam; ii.l de i'e/elli'je lami l ie -avon-

ibii b

/ ich open roml het terrein v au hei
amusemeiiispaik. Vakantiegangers

als hel w a i e een alliaeliepal k
gratis bij hun v a k a n t i e
De \ V i g v v a m w c r c l d is ie vinden
na rsl h . - i allr.ictiepark. Net als de
andere vcrhli j lsaccommodatics / i jn
de unieke ten ten van alle gemakken
voor/icn. Naasi een complete inven-
t a r i s /ijn de accommodaties uitge-
rust met k leurente lev is ie , v e r w a r -
ming, licht, kookgelegenheid, w a t e r .
douche, loilcl. meubilair en koelkast.
Hij de Wigwa i i iwc rc ld is ook de
camping van hel Aniaciicpaik
Slaghaien Ie v inden.
De bewoners van de veibl i j l 'saecom-
modaties kunnen ti jdens hun vakan-

i i is en onbeperkt ge-

ranke en uilcmenjachi
rol s|vlen. l lel Uerghad blijfl •
voorde vakan l iegas le i i lot 22
geopend.
Colorado City. mei haai luxe
ravans. en de v akai i l ie l iu is jes
hel lei iem van hel Anracliep.

«.1.1-
i

1)0 uur

en Ie vinden. De bewoners
h ie rvan brengen dus hun vakantie
door in een attract iepark. In hel park
/ i jn diveise restaurants en eelgele-
gcnhedcn. alsmede een supermarkt.
I - e n andere mogeli jkheid vooreen
langer v ei bl i j f loml SL^Jxircn is
Vakanliepark CnlIcnd^^Rdal op
enkele kilometers afstMJWan het at-
tract iepark ligt. De vakant iehu is jes
m CoMcndnnm zijn ge l i j k aan die
van hel At t ract iepark. Mij/onder is
dat de bewoners van het
Vakantiepark als exlra tijde

en pony lol
•hhen. Kinden.

in < 'ollendoorii :
en l i j - in-lrucleur al sne

een echte cowboy
Bij hel Vakanl icpaik horen ook
ove rdek t / w e m

Diversiteit steelt de (nieuwe) shows
Ruimtewezens, cowboys en clown Carlo
Vechtende cowboys en india-

nen, een ufo, dansend water en

clown Carlo. Niet alleen op het
gellied van attracties is

Slagharen veel/ijdig. Ook de
vele shows en voorstellingen
staan in het teken van afwisse-

ling. Dit voorjaar is bijna het
complete showaanbod ver-

nieuwd.

Grote publiekstrekkers /ijn de spek-
takelshovvs

hei \\esiernlhealer. Daar herleven
dageli jks in het stadje OK Corral
City, de thuishaven van Jesse James
en OKI l'ike. de lijden van hel woes-
te Wilde Westen. De inwoners laten
geen middel ongebruikt om hun on-
derlinge vetes uil te vechten. De
cowboys en indianen werpen /elIs
kanonnen in de strijd. Ook denden
dit jaar een wesierntrein het stadje
binnen. Vanwege de lading goud is
dit vervoermiddel al snel geliefd bij
outlaws. Naast alle actie is in hei
theater ook lijd ingeruimd om hel

it de Amerikaanse

heeft c lown Carlo /ijn tenten img<
slagen. In / i jn circus laat de clown
/i jn kunsten /ien. C,ulo /et di t
sei/oen toeschouwers in de piste m
hel /onnet je. Hl) heelt namelijk / i j n
«jroie hobby fotografie weer opgepakt
en /iel menig be/oeker aK het ideale
model. Hij hoeft /e niet eens ie
vragen om te lachen als hij afdrukt.
In het /omerlhealei is dit sei/oen
een bij/ondcrc jubilcumuilvocring
van Happy to Space ie /ien.
Middelpunt van de/e lamilieshow is
een man die aan de verkeerde kant
van de samenleving is terecht <jcko-

supcrmarkt en recreal ie- /aal . In de/e
/aal worden ge/cl l i iv l'amih
den gehouden. Kn wie overdag

L ! -n w il he/oe-
ken, kan dat probleemloos doen. lïr
rijill op v a s t e l i jden een t re i n t j e , de

•.press. lussen Collcndoorn
en Slagharen He! i-ebiuik h iervan
is. net als de toegang lol het a t t rac -
tiepark, gratis. Het enige nadeel is

gen in d>

Surfend naar digitaal Slagharen
Attractiepark Slagharen heeft in juli haar niemve

ge/elli^ste park van Nederland is nu 24 uur per d

www.attractiepark-slagharen.nl.

Internet-site geopend, liet

;i<> digitaal te bereiken via

Door de jaren heen is Slagha-

ren tiitgegroeid tot het incest

complete park voor iedereen.

• •n oud. IV n i e u w e si te

geeft een o v c r / i c h t van die

vcel/ i jdighcid. /n worden on-

der meer vcrblijfsaccommoda-
t ics. sl iows. a t t r a c t i e s en

groepsreizen behandeld.

Ook worden Intcincl-gcbi ui-

kers op de boogie gebonden

van het l a a t s t e Slagbaren-

nieuws. lasl-ininutc aanbiedin-

gen en speciale jubilcumarran-

iicn. ^^

Attract iepark Slag^Bi be-

s taa t dit sei/oen nai^cT• | l

jaar en in i i i l ' i lc i i ins lcmming

wil bet park graag wal ex t ra ' s
doen.

NVie geïnteresseerd is in de his-

torie van At t rac t iepark Slagha-

ren, kan ook de w e b s i t e

www.altracliepurkslagharen.nl
bezoeken.

De t ransformat ie v a n klein-

schal ige vooiviening met 24

v akant ichn is jes tol internatio-

naal hckciul a t t r a c t i c | > a i k en

centrum voor ve r ! i

word t uil de doeken gedaan.

Goudk >orts bij
OK Corral City
Goud- en geluk/oekers komen
dit jaar naar Slagharen. Bij het
westenistadje ( > K Corral C i ty is
in juli I99S een 'joudadcr aange-
b<x>rd. Bclangsu
legen hclaliiiv ..!e mijn exploite-
ren. Zelf een .vet' meenemen is
niet nodig. DL . ommcrcic is in
de goudhandel gedoken en lever t
grat is gcieedschap voor de goud-
/oekers. Het is /t-1 I's mogelijk
om het gevonden goud direct in
klinkende munt ie laten slaan.

Zwemften in ijzige sferen

met een missie .• / w e r v e r weer ge-
lukkig maken. V een voor/ ichl ige
start vcrandcM tli /e man ikx ' i
/ iek in een bron ', . 1 1 1 aanstel
energie. Tijdens de familie h
spelen mu/iek. dans en licht een

jkc rol.
l en aanta l s u c c e s v o l l e shows is dit
jaar in M i indh ld. Wie
van een \ O O I M C ' ng van rust en
stemming houdi kan een be/oek
brengen aan de Musical |-'ouniains.
Kleuir i jk uitgelicht w a t e r beweegt
hierbi j op hel rilme en de klanken
van mu/iek. Iets alledaags als w a t e r
bli jkt dan garant te staan voor een
sfeervolle show.
Voor mensen d ;)ouden van aclie is
in het v ideo-s t i healer een specta-
culaire film 'te /un'. Be/oekers
hebben niet het idee dal /e ki|kcn
naar een film. Door de projectic-
methode lijkl het a lsof /e /elf een
rol spelen en eer, auto besturen t i j -
dens bloedstollende achtervolgingen
of achter de siuuiknuppel v a n een
helikopter / i l te i
Echt het verloo an een voorstel-
ling veranderen i« ook mogelijk.
Boven de kassa's van het
Attractiepark Slagharen is Billy's
Kindertheater ie vinden waarde kin-
dcrheld Billy dagel i jks de sterren
van /ijn shows een handje helpt. Hel
/ i jn poppenkasiv.Hirsiellingen voor
de allcrjongsier : ie nog van hun
fantasie geb in t ,:uiven te maken.
De kracht van hel poppentheater /il
in de eenvoud. De kinderen weten
dan ook dat /c /elf hei verloop van
de voorstelling kunnen bepalen door
het geven v a n aa"wij/iyingcn aan de
'acteurs'.

/Memmen lussen ijsschotsen

en ijsberen. Dat is nu mogelijk

in het overdekte Iterghad van
Attraetiepark Slagharen. Ook

is het hij /omerse temperatu-

ren goed toeven hij het open-

lucht had dat centraal in het
attractiepark is te v inden.

Het overdekte /wcnihad staal gratis
ter beschikking tot de be/oekers van
Attractiepark Slagharen die een ve r -
frissende duik wi l len nemen. Hel
Bergbad biedt niet alleen de moge-

i om in een sli
ving ie /wemmen, maar ook de kans
om ve le uren door te brengen in een
soort fantasiewereld van klel leiende
waterval len, bergen, rotspartijen,
sneeuw en ijs. In de/c op iedere
vierkante meter weer ver ra-

accommodatie kan gerecreëerd wor-
den onder hel loe/iend oog v a n i js -

ndic icn en pinguïns.
Het openlucht /vvembad ligl naast
de Wi ldwa te ihaa i i en de Droomboot.
De /wemhel l iebbeis en /oi.:

ders hoeven niet alleen naar attrac
lies te kijken, maar kunnen /elf ook

irik maken. Hi|
het /vvcmbad is een grote w a t e r -
speeltuin aangi -l

R E B U S

G=M

Doe mee en win gratis entree
Attractiepark Slagharen viert dit seizoen haar 35-jarig bestaan.

Daarom organiseert de/e krant samen niet Slagharen een prijs-

vraag voor kinderen tot en niet twaalf jaar.

Er /ijn tien speciale toegangskaartcn
Ie winnen. De winnaars kunnen hier-
mee, samen mei drie familieleden,
een dag gratis gebruik maken van de
/wembaden en attract ies van

Slagharen en ook het be/oek aan di-
verse shows is kosteloos.

ujbi'cliliiiffcn ,i;i>i-il. l'rnheer i / i i t i r i h i
om met /'<•/)»//' urn ,le iuiii\\'ij;ii;iit-
Xfii tic i:nede lekM Ie vinden en je
liehl de (>/i/<;.v.v//j.i; vnn de rehus ge-
vonden. Se/in/j je o/>lu\\ini; <>/> een
kiiinl en stuur die (\'inir;ien \'tin
ntiiiin. adres en lee/lijd) niiiir hel
kil/Uuur \-iin de:e kruin.
De prijswinnaars worden binnenkort
bekendgemaakt.



Reserve bakkenisten 'Kunststukken ' in de kasteeltuin

Dit zijn de vijf 'reserve bakkenisten' van zijspancoureur Leo Kuipers. Mocht Koen
Kruip als vaste bakkenist ooit verhinderd zijn om een race te rijden, dan kunnen de-
ze mensen hem vervangen.
Dennis, Roy, Manita, Sandra en Wim, van Unks naar rechts, allen uit Vorden, moch-
ten zondag 12 juli tegen betaling van f25- een rondje in de bak bij Leo Kuipers over
het circuit van Assen. De opbrengst van deze dag is f3750- en werd bijeen gebracht
door de DSRA de Dutch Sidecar Rating Assocation. Het bedrag is inmiddels overhan-
digd aan RandyMamola, ambassadeur van Riders for Health.

Vissen

Hengelsportvereniging
"De Snoekbaars"
Rob Golstein is winnaar geworden van
een viswedstrijd die door de Vordense
vereniging "De Snoekbaars" in het
Groene Kanaal bij Eefde werd gehouden.
De vangst was matig, de 18 deelnemers
vingen 66 vissen met een totaal gewicht
van 5710 gram.
De uitslag was als volgt: l R.Golstein 9
stuks- 3450 gram; 2 H.Golstein 29 stuks-
300 gram; 3 A.Vruggink 5 stuks- 1200
gram; 4 WAlthusius 7 stuks-130 gram; 5
A.Golstein 4 stuks-150 gram.

Duiven
RV. Vorden
Vorden. Leden van de P.V. Vorden hebben
met hun duiven deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Tessenderlo over een af-
stand van ca. 140 kilometer. De uitslagen
waren: G en H. Boesveld l, 2,11; J.Burgers
3, 7, 16, 18, 20; C.Bruinsma 4; A en A
Winkels 5, 6, 9, 17; W.Oldenhave 8;
T.Wesselink 10; H.Eykelkamp 12;
TJurriens 13,15; J.van Dijk 14; J.Meyer 19.

S k c c I c r c n
2 maal eerste plaats voor Arjan
Mombarg
Met 2 overwinningen in Ommen (dins-
dag) en Meppel (zaterdag) heeft Arjan
Mombarg zijn koppositie in het klasse-
ment om de Wildkamp bokaal extra
glans gegeven.
De 26-jarkjfc inwoner van Vorden won in
Ommen^P sprint van het peloton. In
Meppel had hij naar eigen zeggen "zeer
goede benen". Hij deed verschillende uit-
looppogingen en met de laatste had hij
succes.
Na 10 vajBde in totaal 15 wedstrijden
heeft hij^Hi voorsprong van ruim 30
punten op nummer 2, Jarno van
Wingerden uit Hendrik Ido Ambacht.
Mombarg ziet vol vertrouwen de komen-
de wedstrijden tegemoet.
Pieter van Savoyen heeft zich inmiddels
opgeworpen als trainer. Er wordt 2 maal
in de week op de Varsselring getraind. De
beide sponsors, Ecotrans en Free-Wheel,
hebben het plan opgevat om Mombarg
ook komende winter te ondersteunen als
hij bij de A-rijders gaat schaatsen. Er zijn
zelfs plannen om met een eigen
"Achterhoekse" schaatsploeg te komen.

HELP ONS
ELPE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS •}•

Giora Feidman en Jacinta
komen naar Ruurlo
In de gruwelen van de Tweede Wereld-
oorlog leek ook de rijke traditie van klez-
mer en andere Jiddische muziek een
einde te hebben gevonden. Zelfs aan de
veilige overkant van de Atlantische
Oceaan, in de Verenigde Staten, was
omstreeks 1950 nog maar een handjevol
musici in staat originele klezmermuziek
te vertolken. Pas na 1970 nam de belang-
stelling voor deze muziek weer sterk toe.
Deze renaissance was in belangrijke
mate te danken aan Giora Feidman, de
nu wereldvermaarde klarinettist. Op 6
augustus komt hij vanuit New York naar
Ruurlo om tijdens het Kasteeltuincon-
cert van de KunstKring velen uit alle
delen van Nederland te laten genieten
van zijn grenzenloze muzikaliteit.
Diezelfde begenadigde musicus speelde -
samen met de bekende violist Itzhak
Perlman - de leidende melodie in de film
'Schindler's list'.

UIT 'AMERIKE'
Al ver vóór de opkomst van het Hitler-
regime in Duitsland trokken vele joden
uit Midden- en Oost-Europa naar - zoals
ze ook zongen - 'Amerike', niet alleen de

Verenigde Staten, maar ook Argentini en
Brazili. Daar raakten zij zeker niet altijd
van hun armoede verlost, maar wel von-
den deze immigranten-uit-nood aan de
overkant van de oceaan de vrijheid en de
burgerrechten die zij in het oude Europa
hadden moeten ontberen. In 1936 werd
Giora Feidman geboren in een joods
immigrantengezin in Buenos Aires
(Argentini). In zijn familie speelde men
al vier generaties lang klezmer. De jonge
Giora groeide op met de klezmermuziek,
waarmee zich allengs tango, swing,
blues en ragtime vermengden. Hij ging
echter een klassieke muziekopleiding
volgen. Reeds op achttienjarige leeftijd
trad Feidman op als solist bij een symfo-
nie-orkest. In Isral speelde hij twintig
jaar lang met het Filharmonisch orkest.
Maar in de jaren zeventig ging Giora
Feidman zich verdiepen in de lange spi-
rituele en muzikale geschiedenis van de
joden. Studerend en spelend bracht hij
een wereldwijde klezmer-renaissance op
gang. In de verstrooiing hadden de joden
een enorme rijkdom van klanken aan
hun muziek toegevoegd. Onder Feid-
mans invloed kreeg die erfenis een her-
en opwaardering. Een muziekcriticus
zocht de grootheid van het 'kunststuk'
Feidman in diens "grenzenloze muzika-
liteit en [...] weergaloze aanwezigheid op
het toneel. Niemand speelt op deze
manier zo zacht op een clarinet."

EEN TWEEDE 'KUNSTSTUIC
Niet minder in Ruurlo aanwezig is op 6
augustus de adembenemende, uit Parijs
afkomstige zangeres Jacinta. In haar
optreden illustreert zij heel duidelijk de
gevarieerde achtergronden en de bijzon-
dere kwaliteiten van de hedendaagse
joodse muziek. De geschiedenis van haar
familie en haar eigen levensverhaal val-
len min of meer daarmee samen. Haar
Pools-joodse vader zocht na de Tweede
Wereldoorlog de warmte van een Zuid-
Amerikaans land, Argentini, en trouwde
daar met de dochter van een Rus die al
eerder zijn geboortegrond was ont-
vlucht. Jacinta groeide op in de buiten-
wijken van Buenos Aires; 's morgens
ging zij naar een Jiddische school, 's
middags volgde zij Argentijns onderwijs.
Jacinta zingt nu de Jiddische liederen die
zij van haar schoolmeester leerde, en de
liedjes die haar vader nog in Polen had
gehoord van zijn moeder. Maar zij is ook
thuis in de liedcultuur van de sefardi-
sche joden, terwijl haar Argentijnse ach-
tergrond duidelijk mee van invloed is.
Soms zingt zij a capella, schitterend en
ingetogen. Dan weer begeleidt ze zich-
zelf op de gitaar, afwisselend vurig en
mijmerend. Maar ook laat Jacinta zich
wel begeleiden door kleine orkesten, op
donderdag 6 augustus door de schitte-
rende Franse formatie Les Yeux Noirs, die
dan voor het eerst in Nederland
optreedt.

Zie ook het 'contactje' in deze editie van
Contact.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 24 juli tot en met 3 september 1998,
ter inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer D.J.G. Harmsen
Schimmeldijk 4
7251 MX Vorden

adres van de inrichting: Schimmeldijk 4

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en vleesstieren

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 4 septem-
ber 1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek is beslist.

Datum: 22 juli 1998.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries DJ. Mulderije-Meulenbroek

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 24 juli tot en met 20 augustus 1998,
ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Jansen Metaalwaren B.V.
Industrieweg 1
7251 JT Vorden

adres van de inrichting: Industrieweg 1

om: vergunning voor een inrichting voor de fabricage
van kleine metaalwaren

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 21 augustus 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mo^ l̂inge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingeDracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 22 juli 1998.

Bul̂ rheester en wethouders van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries DJ. Mulderije-Meulenbroek

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 23 juli 1998,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Buitengebied Deldenseweg 8".

Dit plan wijzigt de geldende agrarische bestemming
(met bouwperceel) in een bestemming voor burger-
woondoeleinden. Tevens biedt het plan de mogelijkheid
om een gedeelte van de voormalige boerderij op het
perceel te verbouwen tot - en te gebruiken als - recre-
atiewoning.

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring
beroep instellen. U kunt uw beroepschrift richten aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Het besluit tot goedkeuring treedt in werking
daags na afloop van de termijn van ter-inzage-legging,
tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het
besluit treedt dan niet in werking totdat op het verzoek
om voorlopige voorziening is beslist.

Vorden, 22 juli 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

BAGAGEWAGENS
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Vorden kastelendorp
Da t Vorden een ech t kastelendorp is, wordt weer eens duideh'jk op het zwembad.
Daar heeft men nieuwe speeltoestellen geplaatst. De heer M. Gabriël van het
zwembadbestuur sprak al van het tiende en elfde kasteel in de gemeente
Vorden. O f deze in de achtkastelenroute worden opgenomen, is nog de vraag
maar een bezoekje aan het zwembad kan natuurh'jk altijd!

os r a n d
VIERAKKER

organiseren weer de jaarlijkse

BARBECUE-AVOND
en wel op zaterdag

De pan is vanaf 18.00 uur warm.
U bent in grote getale welkom op de oergezellige

Vierakkerse avond.

Henk en Karin Derksen

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

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

van 09.00 tot 12.OO uur.

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

uitsluitend na telefonische afspraak

HO
Spoorstraat 28, Ruurio
Telefoon (0573) 45 20 00 § BOUWMATERIALEN BV



Uw huis of bedrijf strak in de lak? En uw interieur daar-

op afgestemd? Als schilder- en afwerkingsbedrijf levert

D^ C? fr* fc! fc! rSTP Harmsen Vakschilders

JVitiy V^üLbU u zowel binnen als buiten

W^Wr^rFjfWrBfAjl vakwerk. En adviseert

in de sfeervol ingerichte

Deco Home showroom bijpassende verf, behang,

vloerbedekking en gordijnen.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

v.o.f

_^_ s c ^ oo

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Tonny Jumëris

DE KAPSTER
3IJ U AAN HUI5,
VOOR HET HELE
GEZIN

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

PALINGKWEEK/
ROKERIJ

argo
Voortseweg 8 • Toldijk
Tel. (0575) 46 37 43

Heeft u iets te vieren,
of gewoon voor de lek-
kernij.
Wij hebben dan iets
voor u,
zeer lekker en vast niet
duur:

dagelyk& verse
of gerookte
paling

Overbodig ?
Integendeel! De
reisverzekering is een nuttige uitgave voor

een plezierige vakantie. Want Univé biedt

een reisverzekering die niet alleen scherp

geprijsd is maar ook naar uw behoefte

samen te stellen is. Dus zonder dubbele

dekkingen. Of juist met extra dekking. Wilt

u meer weten? Stap eens bij ons binnen of

bel voor een afspraak. Regelt u liever alles

thuis? Stuur dan de bon voor meer informa-
tie vandaag nog op.

Premievoorbeelden

ö Ik wil een reisverzekering afsluiten.
Neem contact met mij op.

LJ Stuur mij een aanvraagformulier voor een
reisverzekering.

Ik heb belangstelling voor de brochures:

G Kampeerauto O Aansprakelijkheid
LJ Caravan voor particulieren
LJ Personenauto O Kostbaarheden
LJ Motor/scooter Cl
G Rijwiel ö

Naam: M/V*

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Lidnummer: ....

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

De Univé-reisverzektring is precies o/> maat. Erg laag geprijsd.
Drie voorbeelden:

I
Een gezin (vader, moeder, twee kinderen van 4 en 6) gaat met de
caravan 25 dagen naar Zuid-Frankrijk. Zij zijn al verzekerd tegen
ziektekosten, dus een ziektekostenverzekering is niet nodig. Ze kiezen
combinatie B met een eigen risico van f 250,- en een extra bagage-
dekking van ƒ LOM).-. De totale premie is f 105,-. Vooreen volledige,
zelfs verhoogde dekking voor het hele gezin!

II
Vijf personen veertien dagen in een appartement in Spanje.
Zij kiezen voor combinatie B. inclusief geneeskundige kosten, zonder
eigen risico. De premie: f 122,50. Voor hun kostbaarheden willen zij
een aanvullende kostbaarhedendekking. De premie daarvoor is
slechts f 14,-. Voor vijf personen.'

III
Twee volwassenen gaan tien dagen op wintersport in Oostenrijk.
Een ziektekostendekking is niet nodig, die hebben ze al. Zij willen
een heel uitgebreide dekking (combinatie C) met wintersportdekking
en zonder eigen risico. De totale premie is f 85,-.

Alle premies zijn exclusief f 7,50 poliskosten en assurantiebelasting.

Daar plukt ü de vruchten van!
Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Eekmolenweg 10
7261 AD Ruurlo 7241 CM Lochem
0573-451635 0573-298100

AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Zondag 26 juli

koud-, warm- en
nagerechtenbuffet

ƒ27,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Zondag 23 augustus
Koud-, warm- en nagerechtenbuffet f 27,50

71 Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 561086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - E-mail: lnfottw*«v*r«.nl - ISDN 661329

GI



Donzen dekbeddenGladde hoeslakens

15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
9,95

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

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

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

nu 54,95

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

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

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

Lakensets Broderie wit en ecru
1-pers. van 79,95 nu 59,95
2-pers. van 119,95 n u 99,95
lits jumeaux van 139,- nu 119,00

katoen

van 100% katoen.
Éénmalig voor een duikprijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95
90/220 cm van 29,95
140/200 cm van 33.95
160/200 cm van 43,95
180/200 cm van 44,95
Slopen per 2 stuks

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 HU 39,00
140/200 van 69,00 n U 49,00
180/200 van 89,00 HU 69,00

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

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

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

nu 24,95

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 RU 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 3,95 nu 2,95
baddoek Seahorse
50/1 oo van 16,95 nu 2 voor 14,95

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95 nu voor 19,95

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

Restant badlakens
effen van 49,95 nu voor 29,95

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

Velours strandlaken 86/60 cm
Van 45,* nu VOOf 29,95
100/185 cm
van 69,95,- nu VOOr 49,95

Badstof strandlaken
100/180 cm van 55,- nu voor 35,-
90/200 cm vanaf 39,95

o.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 1000 stuks
1-persoons vanaf 29,-
ook extra lang ̂ ^
1-persoons kind^Pbssins vanaf 29,-
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

Laura Ashley dekbedovertrekken
van f 149,95 ^ voor 39.-
van f 229,95 W voor 59,-
van f 299,95 voor 79,-

Croot aantal voor
de halve prijs of minder.

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M, L en XL

nu 59,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van ƒ 129,- nu 79,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 nu 29,95

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

MBBENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-

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

Ganzen verenkussens
van 69,- voor 49,- nu 2 voor 69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 HU 2 VOOr 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 69,-

Wollen kussen
gevuld met wolbolletjes
van 89,- nu 69,-

Halfdons kussen
(dons/veertjes) heerlijk zachlÉfe
veerkrachtig.
van 99,- HU 69,-

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.
van 139,- nu 99,-

Neksteunkussen
voor mee op reis met een rol van schuim-
rubber en een vulling van comforel.
van 99,- HU 69,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, ODDDD en Jorzolino)
van 19,95 nu 9,95

keukendoek + theedoeK (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95 n U 4 VOOf 24,95

Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk nu 4 voor 1 0,00

Theedoeken
Halflinnen 9,95 per stuk

nu 5 voor 24,95
Theedoeken ruiten
in vele kleuren nu 3 VOOr 1 2,00

Pannenlappen
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 5,00

Keukenschorten vanaf 9,95

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

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 299,- HU 199,-
2-persoons 200/200 van 399,- HU 299,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 349,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt
140/200 van 499,- n U 289,-
2-persoons 200/200 van 699,- RU 459,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- HU 499,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 599,- HU 399,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 699,-
Ook leverbaar in extra lang. (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.

1-persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99.-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 199,-
extra lang 240/220 van 229.- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- nu 99,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 169,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 199,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 259,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 299,-

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

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l -persoons 140/200 van nu 119,-
2-persoons 200/200 van 259,- HU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

g» Wed
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