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Bewoners Vorden, Hengelo en Steenderen willen samen verder

Petitie voor nieuwe gemeente WEEKENDDIENSTEN

De gemeentebesturen van Hengelo,
Steenderen en Vorden hebben vorige
week een petitie aangeboden gekregen
van zes inwoners uit deze drie gemeen-
ten. Het zestal maakt zich ernstige zor-
gen over de voortgang van de gemeente-
lijke herindeling en dringt aan op een fu-
sie tussen Hengelo, Stecnderen en
Vorden. Volgens hen passen deze drie
gemeenten in alle opzichten uitstekend
bij elkaar. De petitie bestaat uit tien stel-
lingen waarmee het zestal de plaatselijke
politiek wil overtuigen van het belang
van een vergaande samenwerking tussen
Hengelo, Steenderen en Vorden.

De aanbieding van de petitie "De tien
stellingen van Bronkhorst" had op
woensdag 17 juli plaats in restaurant "De
Gouden Leeuw" in Bronkhorst. Aan-
gezien burgemeester E.J.C. Kamerling
van Vorden op vakantie was, werd zijn
taak waargenomen door loco-burge-
meester mevrouw M. Aartsen. Samen
met de burgemeesters A.W. J. van Beeck
Calkoen van Hengelo en S. Buddingh
van Steenderen nam ze de petitie van het
zestal in ontvangst. De drie burgemees-
ters waren bijzonder enthousiast over het
initiatief. "Het geeft aan dat de gemeente-
lijke herindeling ook bij de burgers be-
gint te leven en dat ze bereid zijn om mee
te denken in dit proces", aldus mevrouw
M. Aartsen-den Harder. Wel voegde ze
daaraan toe dat de gemeente Vorden op
dit moment gekozen heeft om in eerste
instantie samen met Lochem, Ruurlo en
Borculo een fusie te gaan onderzoeken.
"Aangezien de gemeentelijke herindeling
een proces is met heel veel haken en
ogen, sluit ik een toekomstige samenwer-
king met Hengelo en Steenderen ook niet
uit. Maar het heeft alleen op dit moment
niet onze eerste prioriteit", aldus loco-
burgemeester Aartsen.
De petitie "De tien stellingen van Bronk-
horst" is opgesteld door de Hengeloërs
H .J. Ormel en F. van Setten, A. Bijenhof
en M. Kaijen uit Steenderen en de
Vordenaren J. Krooi en G. te Velthuis.
Het zestal spreekt op persoonlijke titel
maar heeft wel het gevoel dat er veel
meer inwoners onvrede hebben met de

ontwikkelingen rondom het fusieproces.
"Wij willen door middel van deze petitie
aangeven wat er bij de plaatselijke bevol-
king leeft", aldus dierenarts H.J. Ormel
uit Hengelo. "Wij denken dat de meeste
mensen geen fusie willen met een grotere
dominante gemeente zoals Lochem,
Zutphen of Doetinchem. Dat zijn ook ge-
meentes waar we geen enkele binding
mee hebben. Het zou dan ook jammer
zijn als de huidige gemeenten Hengelo,
Steenderen en Vorden straks opgenomen
zouden worden in nieuwe gemeente met
een dominante grotere hoofdkern of dat
er gemeentes ontstaan die nooit geen
eenheid met elkaar zullen gaan vormen".
In de petitie worden tien argumenten ge-
noemd waarom de gemeenten Hengelo,
Steenderen en Vorden een fusie met el-
kaar moeten aangaan. Volgens de opstel-
lers van de petitie gaat het hier om drie
plattelands gemeenten die een geografi-
sche eenheid vormen en historische cul-
turele banden hebben. Verder constateert
het zestal dat er goede onderlinge weg-
verbindingen zijn met een goed aanslui-
tend openbaar vervoernet. Ook voldoen
Hengelo, S tenderen en Vorden geza-
menlijk ruim^^i de norm van 20.000 in-
woners die het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft gesteld voor
nieuwe gebeenten. Verder denken de
opstellers van "De tien stellingen van
Bronkhorst" dat de drie gemeenten geza-
menlijk een q^fc&iankelijke positie in kun-
nen nemen teffopzichte van omliggende
steden en een bevolking hebben die
hecht aan kleinschaligheid en een efficiënt
bestuur dat dicht bij de burgers staat. Tot
slot wordt het gezamenlijk economisch,
agrarisch en toeristisch belang genoemd.
De heer H.J. Ormel liet aan het eind van
de bijeenkomst in Bronkhorst weten dat
het hier gaat om een eenmalige actie.
"Wij zijn niet van plan om een actieco-
mité of een politieke partij op te richten.
We wilden gewoon een signaal afgeven
van wat er leeft in de drie dorpen", aldus
de heer Ormel. Burgemeester S.
Buddingh stelde tot slot voor om over
een aantal maanden nog weer eens bij el-
kaar te komen om te mede te delen wat
de petitie heeft opgeleverd.

Fietst u ook gezellig mee?
6 - 7 - 8 en 9 augustus

'DE ACHTERHOEK'
4 daags fietstest ij n

vanuit het "Gelderse" Laren

Informatie: VVV 0573-251898

Vrijdag 9 augustus
(slot Fiets4daagse)

in de grote feesttent
te Laren (Gld.)

september bekend
De directie van de Nedac Sorbo Groep
maakt pas in september bekend waar de
Vordense handelsonderneming naar toe
gaat. Aanvankelijk was het de bedoeling
om in de maand juli de nieuwe locatie be-
kend te maken. In een brief aan het per-
soneel schrijft de directie van Nedac
Sorbo dat dit moment alleen de gemeen-
ten Duiven en Apeldoorn nog in beeld
zijn. Het is niet duidelijk waarom de loca-
tiekeus vertraging heeft opgelopen. Een
woordvoerder van de Nedac Sorbo
Groep wilde hier geen uitspraken over
doen.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
pagina 9

Hervormde Gemeente
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. G.A. Zuidam ui t Eefde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 28 juli 10.00 uur dhr. R. Reinders, Neede;
19.00 uur ds. P.W. Dekker, Zutphen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 juli 18.30 uur Eucharistieviering, Woord-
en Communiedienst m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.

RK Kerk Vorden
Zondag 28 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 juli 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 28 juli 10.00 uur Gebedsviering dameskoor.

Weekendwacht pastores: 28-29 juli Pastoor W.
Grondhuis, Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 27-28 juli dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel.
55 24 32.
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 afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 27-28 juli F.A. Kupffochem, tel. (0573)
25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 2^^
Afspraakbureau tel. 59 28 92J^^oekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken u dringend om op deze rijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (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 telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro vocir thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-lansen, tel. (0575) 40 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van 14.00-
16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuisstraat. Info
55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijdtn
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag 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 Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-

•zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zurphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma., wwo.
en vr. van 9.00-11.00 uur; di. en do. van 9.00-10.00
uur.
Tafeltje Pek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

Tafeltje Dek-Je
Ma. t/m vr. russen 9.00 en 10.00 uur. Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Tijdens de bouwvakvakantie van 26 juli t/m 17 augustus
zijn wij op maandag t/m vrijdag

geopend 's-morgens van 9.OO tot 12.OO uur
voor het afhalen van bouwmaterialen zoals zand en grint, cement, kalk,

stenen, sierbestrating, betonartikelen, isolatiematerialen, dakpannen, golf-
platen, gipsplaten, buizen, wand- en vloertegels, lijmen, kitten, enz. enz.

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

is mogelijk na telefonische afspraak

SLAG
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573)453317 BOUWMAT ERIAL EN BV

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Ook wij houden de
Olympische vlam brandende
Nieuw: tuinfakkels snel klaar en
ongekend lekker

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

WEEKENDVOORDEEL

4 Atlantaburgers

500 gr.
VARKENSFRICANDEAU

samen f 9,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f 2,85

met gratis kruid en boter

DONDERDAG

GEPANEERDE
SCHNITSELS

f 1,50 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
Gebraden gehakt

Leverkaas
Schouderham

100 gram f 1,00

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 saucijsen +

4 boeren gehaktschnitsels
samen f 7,95

\ SMULLERS OPGELET |
Bami/nasi 1 kilo O,yo

Ribsteak 500 gram 8,25
Slagerij/worstmakerij

• JAN RODEN BURG --'''' j
_ ^

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m.'u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 70% korting!
Speciaal voor de opruiming

Couponnen gordijnstoffen
vanat T O," per stuk

Alle dekbedovertrekken
kortingnu met maar liefst 30%

3E WON ER [J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Houdt u er vast rekening mee.
Wij zijn van 5 t/m 19 augustus wegens vakantie gesloten.

Vishair^iel van de Groep

ui j Spakenburg
: -

gaat met vakantie
van 22 juli t/m
12 augustus Wij wensen

iedereen
een prettige
vakantie toe!

2 BOS BLOEMEN



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

Irene

Henk Menkveld
Anja Menkveld-Wullink
Eddy

15 juli 1996

Het Jebbink 61
7251 BK Vorden
Tel. (0575) 55 33 70

Blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

L/z

geboren op 16 juli 1996

Peter Kooning
Jacquelien Kooning-
Jolij

De Boonk 29
7251 BT Vorden

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

BART DAVOR

20 juli 1996

Broertje van Jorn

Wij noemen hem

Bart

Renze en Marianne
Kuitert

7251 WX Vorden
Brinkerhof 57
Tel. (0575) 55 39 31

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

Mandy
20 juli 1996

Gerrit en Mirjam
Berendsen-Tijhof

Julianalaan 5
7251 EP Vorden
Tel. (0575) 55 11 17

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal, kamer 504, Ooyer-
hoeksew. 8, 7207 BA Zutphen

Wij zijn helemaal hotel-de-
botel van de geboorte van
onze dochter

Sharon

Zij is geboren op 21 juli 1996

De gelukkige ouders zijn:

Tjeerd Stapelbroek en
Monique Slootjes

De Bongerd 15
7251 CC Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen heel hartelijk bedan-
ken voor de felicitaties, bloe-
men en cadeaus die onze
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

Jos van Dijk
Christine van Dijk-
Walgemoet

Vorden, juli 1996
De Bongerd 3

Hartelijk dank aan allen die
ons 50-jarig huwelijksfeest, in
welke vorm dan ook, tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Herman Waarlo
Harmien Waarlo-
Hulshof

Hengelo (Gld.), juli 1996
Sarinkkamp 8

Vanaf heden zijn we weer
gestart met de verkoop van
door ons zelf geteelde snij-
bloemen.

We zien jullie graag
weer langs komen

SCHOENAKER
vlerakkersestr.w.
Vlerakker

22,

Wie gaat er ook dit jaar weer mee
met de gezellige:

voor ouderen en
m

Vertrek: (let op) 8.3O uur vanaf
het marktplein op woensdag 28
augustus a.s.
Prijs per persoon f 79,50

Reisdoel: Blokzijl met een plm.
2 uur durende boottocht.
Tijdens de boottocht een schip-
perslunch.
Op de terugreis een gezellige
borrelstop met muziek.

Aankomst in Vorden tussen
18.OO en 18.3O uur waar een
heerlijk diner bij 't Pantoffeltje
klaar staat.

Opgave-adressen:
Van Ark, tel. 55 13 18
Helmink, tel. 55 15 14

Braam, tel. 55 32 60
Polman, tel. 55 13 14

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het zo plotseling overlijden
van onze lieve vrouw, moeder
en oma

ALEIDA HENDRIKA
RUESINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Gerrit Vliem
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juli 1996

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het
overlijden van mijn geliefde'
echtgenoot, onze fijne pa en
lieve opa

WILLEN VOSKAMP

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

Uit aller naam,
M.J. Voskamp-Jonkers

Vorden, juli 1996

Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen
van medeleven die ik na het
overlijden en bij de teraarde-
bestelling van mijn man en
onze vader en opa

THEO WIEGGERS

mocht ontvangen, zeg ik u
mede namens mijn kinderen
hartelijk dank. Het is voor ons
een troost te ondervinden
hoeveel medelevende vrien-
den wij hebben.

Fam. Wieggers-
Rondeel

Vorden, juli 1996

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

Te koop: nieuwe aardap-
pelen. F. van -Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden tel
(0575) 55 64 08
• Maak het inbrekers lastig
met degelijk hang- en sluit-

k. Bel hiervoor Harmsen
575) 55 14 86

• Grote braderie in Wich-
mond zaterdag 27 juli aan-
vang 14.30 uur; zondag 28 juli
aanvang 13.00 uur

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor eenmaal per
week. Tel. 55 18 20 na 18.00
uur

• Te koop: caravan, Beijer-
land-Vitesse 380 (staartkeu-
ken) incl. voortent ('95) en
ace., in zeer goede staat.
Wilhelminalaan 1, Vorden, tel.
(0575) 55 42 55

• Zondag 14 juli is onze poes
Micky weggelopen, kleur
bruin-zwart gemeleerd. Wie
heeft haar misschien gezien?
Tel. 55 40 05

Om door
vijf ringetjes

te halen.
Zwiebelbraten,
100 gram

Rundergehakt
l kilo

Mega-burgers,
per stuk (150 gram)

Gebraden gehakt
100 gram

Q95 Rauwe ham
^ 100 gram

35

1

O

95

98

Canadese ham
100 gram

25

Keurslager

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

• 't K wekerijtje 'DeWu-
wenhorst' Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voordelig,
wat andersoortige vaste
planten. Open op vrijdag en
zaterdag.

daa e

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet (0575) 55 28 25

• Ze zijn er weer: nieuwe
aardappelen vanaf donder-
dag 11 juli te koop bij Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vor-
den, tel. (0575) 55 13 33

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

KABELJAUWFILET
1 kilo van 19,- voor

Vishandel
'Hengel'

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

verse
snijbloemen

ü&
van eigen land

choenaker
vierakker



• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van

8.00 tot 12.30 uur - op woensdag

ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:

(ter inzage liggende stukken)

dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,

woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,

donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,

vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:

donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:

donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch

worden gemaakt bij de receptie van het

gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:

- de heer G.J. Groot Jebbink, Lin-
deseweg 18 te Vorden, voor een klein-
schalig kampeerterrein op het perceel
Lindeseweg 18 te Vorden;

- de heer A. Knoef voor het inpandig
verbouwen van een woning op het
perceel Onsteinseweg 22 te Vorden.

- de heer H. Hukker voor het bouwen
van een vleesvarkensstal op het per-
ceel de Horst 2 te Vorden

- de heer J. Lammersen voor het ver-
bouwen van een garage/berg-ruimte
op het perceel IJselweg 19 te
Vierakker.

- de heer W.G. van Til voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Hoetinkhof 63 te Vorden.

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

/w,IJZIGING GRENS BEBOUWDE KOM VORDEN

Op 9 juli 1996 heeft de gemeenteraad besloten om de grens van de bebouwde kom
te wijzigen in verband met de aanleg van een snelheidsremmer op de Ruurloseweg
tussen de Groeneweg en de Enkweg. De grens van de b^^uwde kom verschuift
daardoor in oostelijke richting.

De grens van de bebouwde kom komt als volgt te lopen:

te beginnen op de Zutphenseweg bij de Mispelkmapdijk, lanesde noordzijde van de
Mispelkampdijk tot de spoorlijn Zutphen-Winterswijk, lang^B zuidwestzijde van de
spoorlijn, de west en zuidwestzijde van de Almenseweg in noordwestelijke richting
over een afstand van 400 meter, vervolgens langs de noordoostzijde van de
Almenseweg, de zuidoostzijde van de van Lennepweg, de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg, de westzijde van de Kerkhoflaan en het verlengde daarvan in zuide-
lijke richting tot aan de noordzijde van de hoofdrijbaan van de Ruurloseweg tot 30
meter voorbij de Enkweg, vervolgens de zuidzijde van de Ruurloseweg, de oost- en
zuidoostzijde van de Horsterkamp, de noord- en oostzijde van de Rondweg, de
noordzijde van de Strodijk tot het beginpunt.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op l september 1996 of zoveel
eerder of later als de aanleg van de snelheidsremmer tussen de Groeneweg en de
Enkweg op de Ruurloseweg gereed is.

NSPRAAKREACTIES OP DE STARTNOTITIE NOORD-OOSTELIJKE
VERBINDING (SPOORLIJN TUSSEN DE BETUWEROUTE EN
OLDENZAAL)

In de periode van 15 april tot en met 10 juni 1996 lag de Startnotitie Noord-ooste-
lijke verbinding ter inzage en kon een ieder daarop reageren. Het Inspraakpunt
Startnotities Noord-oostelijke verbinding en Rijksweg 15 heeft in totaal zo'n 1600
schriftelijke reacties ontvangen, waarvan ruim 100 reacties van inwoners van
Vierakker en Wichmond. Verder hebben onder andere landbouworganisaties,
natuurbeschermingsorganisaties en overheidsinstanties hun zienswijzen kenbaar
gemaakt.
U kunt de gebundelde inspraakreacties tot en met 30 september aanstaande inzien in
de Rabobank te Wichmond.

XTRA F 42.000,- VOOR WOZOCO

De gemeente Vorden stelt een bedrag van f 1.000,— per appartement (in totaal 42
stuks) beschikbaar voor extra aanpassingen aan de woonheden in het woonzorg-
complex dat bij de Wehme gebouwd wordt. Het is de bedoeling dat daarmee een
aantal extra voorzieningen wordt gerealiseerd zodat de bewoners, ook als zij in hun
bewegingen beperkt zijrr door bijvoorbeeld een rolstoel, langer zelfstandig in hun
woning kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij om voorzieningen als beugels in de
toilet/badruimte, verhoogde toiletpotten en aanrechtblokken die ook met een rolstoel
goed bruikbaar zijn. Omdat de gemeente met opdrachtgever woningstichting Thuis
Best, van mening is dat de huren voor de woningen in het complex niet te hoog
mogen worden is geprobeerd de kosten op een aantal manieren te beperken. Zo
heeft de gemeente via de regio beslag weten te leggen op totaal f 250.000,— subsi-
diegeld dat bestemd was voor dit soort projecten. Ook zijn de bouwleges (voor dit
project ruim f 47.000,—) niet in rekening gebracht. Om de jaarlijkse exploitatielasten,
en daarmee de hoogte van de huren, te drukken heeft de gemeente de waarde van
de grond op een fors lager bedrag vastgesteld. Daardoor valt het bedrag dat jaarlijks
aan erfpacht betaald moet worden aanzienlijk lager uit. Om de realisatie van dit pro-
ject mogelijk te maken heeft de provincie Gelderland, op verzoek van de gemeente,
9 extra woningbouwcontingenten beschikbaar gesteld.

NELHEIDSCONTROLES MET DE RADAR-GUN

Van 18 tot en met 25 juni jongstleden zijn met behulp van de radar-gun snelheids-
controles gehouden op de Horsterkamp, de Almenseweg (binnen en buiten de
bebouwde kom) en de Zutphenseweg (2 locaties). De resultaten van de metingen zijn
in de kolommen weergegeven. De bovenste kolom geeft steeds de snelheid aan, de
onderste kolom geeft het aantal voertuigen aan dat die snelheid reed.

Horsterkamp (16.00 - 17.00 uur).
50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 >85 totaal
121 87 87 40 34 13 8 4 1 395

Horsterkamp (13.00 -14.00 uur)
50 51-55 56-60 61-65
103 61 39 30

66-70
18

71-75
12

76-80
3

81-85
2

>85
1

totaal
269

Zutphenseweg 07.00 - 09.00 uur bij huisnr. 53 (binnen de bebouwde kom)
50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85
494 120 40 14 7 5 1 1

>85
O

totaal
682

Zutphenseweg 07.15-09.15 uur bij huisnr. 78a (binnen de bebouwde kom)
50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 8 1 - 8 5 > 8 5 totaal
108 103 118 97 49 22 5 4 3 509

Almenseweg 07.00-08.00 uur bij huisnr. 19 (binnen de bebouwde kom)
50 51-55 56-60 61-65 66-70 7 1 - 7 5 7 6 - 8 0 81-85 >85
15 12 8 21 17 14 7 6 1

totaal
101

Almenseweg 08.00-09.00 uur bij huisnr 39 (buiten de bebouwde kom
80 81-85 86-90 91-95
68 5 8 2

Beoordeeld volgens de voor snelheidsovertredingen geldende normen zijn deze
overtredingen:

- ernstig op de Almenseweg binnen de bebouwde kom;
- matig op de Horsterkamp en de Zutphenseweg bij huisnr 78a;
- gering op de Almenseweg buiten de bebouwde kom en de Zutphenseweg bij nr.

53.

Deze snelheidsmetingen ïen in de toekomst in Vorden vaker plaatsvinden, al dan
niet gevolgd door een politiecontrole.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum Omschrijving
ontv.

J.G. Derksen Zutphenseweg 83 09-07-96
Vorden

uitbreiden van
een woning

't Beeckland Scholen- Het Hoge 41
gemeenschap voor V.B.O. Vorden

W.M. Hissink

Provincie Gelderland,
dienst WW, afdeling
Wegenbouw Vorden

Rietgerweg l
Vorden

12-07-96 bouw.en van tijdelijke
noodlokalen

16-07-96 verbouwen van een
woning

weg nr. N 319 17-07-96
(nabij Wientjesvoort)

bouwen van een fietsbrug

Provisoren van het Schuttestraat 7
Burgerweeshuis Zutphen Vorden

17-07-96 bouwen van een ligboxen
stel

Deze bouwaanvragen kunt u gedurende veertien dagen inzien bij de sector
Grondgebied in het koetshuis.

/QUOTERINGSBELEID KLEINSCHALIGE KAMPEERTERREINEN IN DE
GEMEENTE VORDEN

Op 16 juli 1996 hebben burgemeester en wethouders het quoteringsbeleid voor
kleinschalige kampeerterreinen (artikel 8 Wet op de Openluchtrecreatie) in ontwerp
vastgesteld. Maximaal mogen er in de gemeente Vorden 15 kleinschalige kampeer-
terreinen komen waarbij burgemeester en wethouders spreiding van de kampeer-
plaatsen over de gemeente nastreven.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing te verklaren, alvorens het beleid definitief vast te stel-
len. Dit betekent dat belanghebbenden (ook rechtspersonen), hun visie op het voor-
genomen beleid kenbaar kunnen maken.

Vanaf donderdag 25 juli 1996 ligt de nota "quoteringsbeleid gemeente Vorden voor
kleinschalige kampeerterreinen in de gemeente Vorden" gedurende vier weken (dus
tot en met donderdag 22 augustus 1996) voor iedereen ter inzage bij de afdeling
bestuur in de kantoorunit bij Kasteel Vorden, en kunnen belanghebbenden hun
zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling aan burgemeester en wethouders ken-
Baar maken.



ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, buro milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 26 juli tot en met 23 augustus 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Autoschadebedrijf Th. Terwel, Burgemeester Galleestraat 67, 7251 EA Vorden,
voor uitbreiding van een inrichting met een lichtreclame op het perceel
Industrieweg 19 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. firma Groot Jebbink, Rondweg 2, 7251 AJ Vorden,
voor het aanbrengen van buitenreclames op het perceel Rondweg 2 te Vorden.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het milieu.

HH4XXXH
— _ M _ _ _ _ _

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-
besluit

Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,

ligt vanaf 26 juli 1996 gedurende 4 weken ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

de heer A.F. Meijerink
Hoge Slagdijk 2
7251 MR Vorden
Hoge Slagdijk 2
een revisie-vergunning voor
een agrarisch bedrijf met
fokzeugen en vleesvarkens

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 direkte 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 schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 23 augustus 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 23 juli 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
met toepassing van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van de
Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het plan
voor het reconstrueren van de Industrieweg ter hoogte van
de aansluiting op de Ruurloseweg.
De op het plan betrekking hebbende tekening ligt met
ingang van donderdag 25 juli 1996, gedurende twee weken,
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijk-
heid bedenkingen hiertegen gedurende die periode schrif-
telijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 24 juli 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Je secretaris,
'Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeesj
E.J.C. Kamerll

Sportmasseur
Bobby Aldenkamp
natuurgeneeswijze

Poelhutteslagdijk 2

Lichtenvoorde

Telefoon (O544) 37 17 54

Zomerse aanbiedingen

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
goed voor 12 royale punten

Deze week:
goed gevulde

APPEL KRUIMEL VLAAI
Lekker fris!

Nu voor maar f 1455O

JOGHURT-
AARBEI
VLAAI

f 14,95

Amerikaanse
BOSBESSEN MUFFINS

Gewoon geweldig lekker
5 voor f 4,95

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 55 1877

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

De volgende klanten van
Helmink meubelen zijn winnaar geworden van
een helikoptervlucht op zaterdag 20 juli:

Fam. Wiltink
Fam. Knoef
Mevr. Eskes
Fam. Luimes
Fam. De Greeff
Mevr. Leijten

De Haar 13 " Vorden
Gymnastieklaan 25 Eefde
W. Alexanderlaan 12 Vorden
H.K. van Gelreweg 20 Vorden
Dortherdijk 10 't Joppe
Smidsstraat 13 Vorden

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 0575-551514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 0545-474190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Wisselink Lease Zutphen B. V.

OPEL-©.

Een Opel Combo 1.7 Diesel Comfort
dus alle componenten exclusief brandstof

Full Operationlease f 744,54 exci. BTW*

Voor een ander contract of lease-auto

bei f0575) 51 G6 46 Wisselink Lease
voor de juiste auto met het juiste contract

Vispoortplein 4, 72O1 ET Zutphen

' contractduur 36 maand/40.000 km per jaar

IVƒƒ zijn altijd in om zaken te doen



Nieuwe wielerkleding voor VRTC
Jeugdjournaal bij

Zaterdagochtend was het zover voor de
VRTC De Achtkastelenrijders uit
Vorden. Op deze dag kon de gehele club
in het nieuw gestoken worden. De oude
vertrouwde kleuren geel en zwart keren
terug in het nieuwe tenue van de
Achtkastelenrijders. De nieuwe sponsors
zijn de Rabobank Hengelo-Steenderen-
Vorden, Agridata uit Veenendaal en
Goossem Tweewielers uit Borculo.

De hoofdsponsor is de Rabobank. Direk-
teur Jan Krooy van de Rabobank mocht
dan ook in zijn eigen bank het eerste
sponsorpakket overhandigen aan voorzit-
ter Ebbink van de Achtkastelenrijders. In

zijn toespraak benadrukte Krooy de loca-
le functie die de bank heeft en het feit dat
de mensen bij de Rabobank centraal
staan. "Rabobank Nederland sponsort op
dit moment een wielerploeg die de afge-
lopen weken tijdens de Tour de France
flink in beeld is geweest. Naast deze pro-
fessionals is de Rabobank van mening
dat het plaatselijke amateurwielrennen
ook flink gepromoot moet worden.
Daarom vonden het ook een goed idee
om de VRTC De Achtkastelenrijders in
het nieuw te steken", aldus Krooij.
In zijn dankwoord kwam voorzitter
Ebbink van de VRTC terug op de de po-
sitieve uitstraling die de professionale

wielerploeg van de Rabobank heeft en hij
verzekerde dat de VRTC zijn deel daar
ook aan bij zal dragen. Als dank over-
handigde hij namens de toerclub een
bloemstuk dat ongetwijfeld een plaats zal
krijgen in de bank. Hierna was het tijd
voor een fotosessie en onder het genot
van een hapje en een drankje kwamen ve-
le wielerverhalen los.
Afgelopen zondag waren de toerrijders
van De Achtkastelenrijders al in hun
nieuwe clubtenue te zien tijdens de zo-
merfietstocht die door VRTC werd geor-
ganiseerd. In totaal deden er bijna 300
mensen mee. De VRTC kan dan ook te-
rug kijken op een geslaagde tocht.

s 9 Stichting Vtielzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

V DKJJE/rN Geopend: maandag t/m vrijdag varlBlO-lZ.OO uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In de2£
W E L Z I J N rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor
O U D E R E N ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

Open Tafel
De Stichting Welzijn Ouderen verzorgt
samen met het verzorgingshuis De
Wehme een Open Tafel. De bedoeling
van dit projekt is om vooral alleenstaan-
den de gelegenheid te bieden onder ge-
not van de maal t i jd , wat gezelligheid aan
elkaar te hebben. De keuken van de
Wehme zorgt voor een goede en geva-
rieerde maaltijd en de vrijwilligers van de
SWOV zorgen voor een keurig gedekte
tafel, het rondbrengen van het eten en
voor de nodige gezelligheid. Er is een
mogelijkheid gebruik te maken van een
keuzemenu.
De maaltijden worden betaald door mid-
del van bonnen. Deze zijn verkrijgbaar
aan de balie van het verzorgingshuis van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur. Wanneer U op zaterdag of zon-
dag gebruik wilt maken van de Open
Tafel kunt U dus uiterl i jk vrijdag een
maaltijdbon kopen.
Wanneer het koken U niet altijd uitkomt
of U niet graag alleen eet maak dan eens
gebruik van deze voorziening. Vergeet
niet dat u zich hiervoor een dag van te
voren vóór 15.00 uur moet opgeven bij
de receptioniste van de Wehme (55 14
48). Voor meer informatie en vragen kunt
u terecht b i j de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05.

Gezondheid
Gezond eten en voldoende bewegen is
belangrijk voor ieder mens. Ouderen
zouden er echter wat extra aandacht aan
moeten besteden. In de loop der jaren

verandert namelijk het lichaam. Dat kan
op allerlei manieren: de botten worden
misschien brozer, hart en nieren kunnen
minder aan dan vroeger, het gewicht
neemt toe, gewrichten raken versleten, de
bloeddruk stijgt, de stoelgang verloopt
minder soepel dan voorheen, het dorst-
gevoel neemt af. Goede voeding en vol-
doende beweging helpen om fit en ge-
zond te blijven.
Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
(tel. 070-3510810) heeft tal van publicaties
over gezond eten (meestal gratis). Het is
ook mogelijk een algemeen advies te vra-
gen aan een diëtist, bijvoorbeeld over
voeding bij het ouder worden. Dat kost
meestal niets (Zorggroep Oost-
Gelderland, tel. 06-8806). Wie een per-
soonlijk dieetadvies nodig heeft, kan zijn
huisarts om een verwijzing vragen. De
Thuiszorg organiseert soms een cursus
over de beste voeding als je een dagje ou-
der wordt.
Onder het motto "Meer bewegen voor
ouderen" worden overal in het land acti-
viteiten georganiseerd voor 55-plussers.
Het hen gaan om sport en spel, volks-
dansen, stijldansen, zwemmen, koersbal
of tafeltennis. De deelnemers komen we-
kelijks bijeen. Verder zijn er ook sport-
clubs waar allerlei sporten worden beoe-
fend, op allerlei niveaus. Niet elke sport-
club is ingesteld op ouderen en niet iede-
re sport zal evenveel ouderen trekken.
Toch zijn er veel sporten die voor alle
leeftijden even geschikt zijn. Denk bij-
voorbeeld aan zwemmen, fietsen, wande-
len, tafeltennis, jeu de boules, koersbal,
golf en biljart. Als een sport veel lichame-
lijke inspanning vraagt, kan het verstan-
dig zijn om eerst met de huisarts te over-

leggen. Er is een speciale sportkeuring
voor ouderen ontwikkeld: de Fitheidstest.
Deze test wordt nog niet overal gedaan.
Ook mensen die een handicap hebben,
doen aan sport. Sommigen sporten bij
een aparte vereniging voor mensen met
een handicap, anderen bij een gewone
sportvereniging. Informatie hierover en
belangstellenden voor de aktiviteit Meer
Bewegen voor Ouderen in Vorden kun-
nen zich opgeven bij de SWOV.

Seniorenmiddag
In samenwerking met de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden (S.W.O.V) wordt
door de Protestants Christelijke Ouderen
Bond (P.C.O.B.) en de Katholieke Ou-
derenbond (K.B.O.) een seniorenmiddag
georganiseerd.
Deze middag wordt gehouden op woens-
dagmiddag 18 september in de grote zaal
van het Dorpscentrum. De toegang is
gratis. Begin september kunt u hier meer
over lezen in het "Contact".

Vakantie
Wegens vakantie zijn de openingstijden
gewijzigd:
22 juli t/m 9 augustus:
dinsdag en donderdag tussen 9.00 en
10.00 uur
maandag, woensdag en vrijdag russen
9.00 en 11.00 uur.
van 12 t/m 16 augustus:
elke dag russen 9.00 en 10.00 uur.

Voor dringende zaken in verband met
Tafeltje-Dekje, kunt u buiten deze uren
bellen met 55 21 51 of 44 16 17.

Het jeugdjournaal kwam op zaterdag 6
juli opnames maken tijdens de eindkeu-
ring van de kalveropfokclub Hengelo-
Vorden-Eefde. De redactie van het jeugd-
journaal was nieuwsgierig gemaakt door
een brief van Daan Vrieler uit Vorden. Hij
was één van de deelnemers aan deze kal-
veropfokclub voor jongens en meisjes
van 7 tot 15 jaar.
Er werden 's morgens allereerst beelden
gemaakt op het bedrijf van de familie P.
Zents in Kranenburg. Daarna vertrok de
cameraploeg naar de eindkeuring die
plaats had op het terrein van de familie
Berends aan de Lage Lochemseweg in
Warnsveld. 's Avonds waren de beelden
te zien op televisie. De hoofdrolspeler
van "Kalverliefde in Kranenburg" was
duidelijk te herkennen en zijn debuut was
zeer bevredigend. Op deze manier kreeg
de kalveropfokclub Hengelo-Vorden-
Eefde plotseling landelijke bekendheid en
misschien levert dit volgend jaar nog
meer deelnemers op.
Bij de wedstrijd op 6 jul i werd afgerond
ging het erom dat je thuis of op het berijf
van een buurman of kennis een tijd lang
een kalfje zo goed mogelijk verzorgd. Het
ging hier om de dagelijkse verzorging zo-
als de Voeding en huisvestiging van het
kalf. Ook de manier waarop men omging
met het dier werd meegenomen in de
wedstrijd. De jury is in totaal drie keer bij
de deelnemers op bezoek. Op de eind-
keuring van 6 juli werd alleen de omgang
en het toilet beoordeeld. De punten van
de drie "huisbezoeken" en de eindkeuring
werd bij elkaar opgeteld en op deze ma-
nier kwam men tot een uitslag.
Bij de jeugd die voor het eerst deelnam
werd de wedstrijd gewonnen door Daan
Vrieler uit Vorden en Dyone Lassche uit
Hengelo. Beiden hadden 185 punten.
Stan Lassche uit Hengelo werd derde met
183 punten. Bij de jeugd die al eens vaker
heeft deelgenomen aan deze wedstrijd
van de Kalveropfokclub werd Arian
Regelink uit Hengelo de winnaar. Hij be-
haalde 192.5 punten. Jannet Fokkert uit
Leuvenheim en Elles Zents uit
Kranenburg werden respectievelijk twee-
de en derde.

In de Dennen vraagt
om voorschot
van 250.000 gulden
Tijdens het kort geding dat vorige week
dinsdag werd gehouden tegen ingeni-
eursbureau Rienks & Beijer uit
Amersfoort en hoofdaannemer Rui-
terkamp uit Vorden vroeg het bestuur
van zwembad "In de Dennen" om een
voorschot van 250.000 gulden. Het kort
geding was aangespannen omdat uit een
onderzoek van TNO bleek dat deze twee
bedrijven tijdens de renovatie van het
zwembad ernstige fouten hadden ge-
maakt. De totale schade bedraagt 350.000
gulden.
In het zomerseizoen van 1994 werd het
geheel gerenoveerde zwembad geopend.
De eerste verontrustende berichten kwa-
men al aan het eind van dat seizoen.
Ontdekt werd dat dat de afvoerroosters
een opmerkelijke grote kalkaanslag had-
den. Dit bleek te worden veroorzaakt
door de meegevoerde kalk van achter de
tegels. Na het seizoen 1994 werden ver-
der scheuren vastgesteld in de bodem,-de
wanden en de afvoergoten. Het bestuur
besloot vervolgens een onpartijdig bu-
reau een onderzoek te laten instellen.
Tijdens het kort geding liet raadsman mr.
W. Vink die de bedrijven Rienks & Beijer
en Ruiterkamp vertegenwoordigde een
heel ander geluid horen. Volgens hem
waren de scheuren en de andere bouw-
kundige problemen veroorzaakt door de
lage grondwaterstand. Het zwembad zou
als gevolg van de zeer droge zomers de
laatste jaren anderhalve centimeter zijn
gezakt. Ook badmeester Westerik trof
volgens raadsman W. Vink schuld. Hij
zou het nagelaten hebben om in de win-
ter het leeggepompte bad tegen vorst af
te dekken en de metingen naar de grond-
waterstand niet goed uitgevoerd hebben.
De rechter doet volgende week uitspraak
in dit kort geding.



l ^COMFORTABELE
FAUTEUILS

Parade "ROMERO'
Velours tapijt in diverse kleuren.
400 breed. Opruimingsprijs:
Ook op 500 breed. l ̂  f AA

m IZ>«Van - voor

Parade "CELESTA"
400 breed tapijt 80% wollen moquette
Van 545T- voor rRlrfSj 198.-

149.-
KARPETTEN
170 \ 230 div. dessins/kleuren

nu vanaf ffl'fMJ

Chineeshandwerk karpetten
[Diverse dessins/kleuren
Van

BANKSTEL IN COURTISANE STOF
Bekleed met fluweelzachte stof, zeer makkelijk
te reinigen en in diverse kleuren leverbaar.

BUFFETKAST
Met facetgeslepen ruiten, handige laadjes
en veel bergruimte. 143x209% 84 cm

EIKEN SALONTAFEL
Ook in rond en ovaal leverbaar. 130 x 70 cm

f) i — k

Met lage rug
Opruimingsprijs

72S.- 650.-
POLYETHER MATRASSEN
SG40SOFT IOQ
in de maat 80 x 190 nu 15f Ot™

90 x 200 nu 249.-
140x200 nu 398.-

MATRASSEN ZIJN OOK LEVERBAAR
IN TUSSENLIGGENDE MATEN

SPREIEN
In diverse maten nu voor OP=OP prij/.en!

, Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514
meubelen

| .\V. Hagemanstraat .0545 -474190

l- — • — J

HELP HET GE WK '41 HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken

duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst l op de 20 kinderen in
Nederland te maken met jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een
verstoorde thuissituatie. Gelukkig bestaan er voor o'e^^inderen allerlei

vormen van hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een toekomst-
perspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, van
tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al
bijna 40 jaar v q » r g t . Helpt u 'n handje?

OIRO DEVENTER

Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899

4O4O4O
VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Showroom gesloten

Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de

bouwvakvakantie (27/7 t/m 17/8) de showroom gesloten maar de afhaalbalie geopend.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de vakantie vanaf 26/7 is er geen koopavond. In de vakantieperiode wordt er niet bezorgd.

Vrijdagmiddag 26/7 is de showroom vanaf 15.30 gesloten.

afhaalbalie open

BouwCenterSHCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 81 81.

Filiaal UBI, Ettenseweg 39, Ulft. Tel. (0315) 68 31 41.

BIJ ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

SANITAIR,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING



HOLARAS

VICON

MENGELE

ROTINA

NIEMEYER

SCHRIJVER

GALLAGNER

voerwagens

kunstmeststrooiers

opraapwagens

kunstmeststrooiers

hooibouwwerktuigen

beregeningshaspels
U-snijders
kuiluithaaldoseerbakken

electrische afrasteringen
werkkleding

HD-reinigers

tuingereedschap

electrisch gereedschap .
compressors
enz. enz.

Uw betrouwbare partner
in landbouwmechanisatie . ARE N DS

Dorpsstraat 5 - Wichmond - Telefoon (0575) 44 16 88

een 'jowuye'

Dorpsstraat 10
7234 SN Wïchmond

Winkel:
tel. (0575) 44 12 39

Privé:
tel. (0575) 44 18 37

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE?

OLDENHAVE ZORGT
VOOR BETROUWBAAR

INSTALLATIEWERK!
Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatie-
bedrijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van

kennis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle
technische veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-

date te blijven. We beschikken over een team goed opgeleide
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatiewerk.
Bel gerust voor een vrijblijvend advies of offerte.

Voor storingen dag «n nacht bereikbaar, tol. (O575) 51 83 83

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND TEL (0575) 44 17 55

PER 15 AUGUSTUS: KLEINE BELT ZUTPHEN TEL (0575) 51 83 83

De bewoners van de

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

wensen iedereen
een gezellige braderie

Braderie
Wïotirnond

Zaterdag 27 juli
14.30-22.00 uur

Zondag 28 juli
13.00-19.00 uur

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

CAFÉ-CAFETARIA

ledere dag geopend
vanaf 10.00 uur

Wij wensen u
prettige
braderiedagen

CAFÉ-CAFETARIA

Dorpsstraat 25, Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 85

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

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



Op zaterdag 27 en zondag 28 juli wordt
in Wichmond weer een grote braderie
gehouden. In totaal zullen er ruim tach-
tig kramen komen te staan in de
Dorpsstraat, Hackforterweg en
Vogelzang. Naast oude ambachten zijn
er diverse kermisattracties voor de kin-
deren. Verder zullen de North Hill
Country Dancers uit Doetinchem hun
opwachting maken tijdens de
Wichmondse braderie.

Nadat er in 1995 geen braderie in
Wichmond werd gehouden, besloot bil-
jartvereniging KOT dit jaar weer de
draad op te pakken. In de voorgaande ja-
ren was het telkens muziekvereniging
Jubal geweest die de organisatie van de
braderie in handen had, maar na de festi-
viteiten rondom het 1200 jarig bestaan
van Vierakker en Wichmond besloot de
muziekvereniging hier in 1994 een punt
achter te zetten. Hiermee leek er een eind

te zijn gekomen aan de jaarlijkse braderie.
De leden van de biljartvereniging KOT
vonden het erg jammer dat er geen bra-
derie meer was en besloten daarom het
evenement weer in ere te herstellen.
Er is op 27 en 28 juli een breed program-
ma samengesteld voor jong en oud. Zo
zullen de North Hill Country Dancers uit
DoeHnchem diverse demonstraties ver-
zorgen. De groep laat dansen zien die
over zijn komen waaien uit Amerika. In
ons land zijn in totaal 47 afdelingen van
de North Hill Country Dansers. De afde-
ling Doetinchem is opgericht in septem-
ber 1993 en bestaat uit achttien enthou-
siaste countrydansers. Op zaterdagavond
zal er op het terras van café d'Olde Kriet
livemuziek te horen zijn. Hiervoor zorgt
de organist Vrieze uit DoeHnchem. De
braderie wordt op zondagavond om ze-
ven uur afgesloten met een verloting.
Deze verloting heeft plaats op het terras
van d'Olde Kriet.

alle
besteed.

vakbekwame ken nis hif>d m ha

gaan en ingespeeld wo

specifieke wensen van u l

Wij maken in het oog springen

drukwerk, en het is steeds weer

een uitdaging om kennis en

vakmanschap om te zetten in een

uitstekend resultaat!

Wij zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0676 651010, FAX 661086. BBS 6B4O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!

Bij de Rabobank natuurlijk
Dat u hij tic Rabobank rci/cn kunt voor u geselecteerde aanbiedingen vtx>r vlicg-

bockcn, is u v;ist al bekend. vakanties beeft? Aantrekkelijke bestemmingen

Maar weet u ook dat elke reisvcrko- voor nog aantrekkelijkere prij/.cn. Loop snel

pende Rabobank iedere week specia.il eens binnen bij de reisverkopcnde Rabobank.

Deze week:

Kos, Norida Beach
nu vanaf 945,— p.p.

Vertrek: 11 augustus
S dagen Norid.i Beacli
Imposant complex met veel f.icilitciteu direct aan /cc

Turkse Riviera, Alanya
nu vanaf 925,— p.p.

Vertrek: .i augustus.
S dagen appartementen Flora
Leuke appartementen met centrale ligging

Costa Brava, Lloret de Mar
nu vanaf o75,— p.p.

Vertrek: 9 augustus.
8 dagen appartementen Brava I'ark
lopcomplex met kinderclub

Mallorca, Puerto de Polensa
nu vanaf 865r— p.p.

Vertrek: 4 en 7 augustus.
S dagen appartementen Flora
(ielegen in een uniek kleinschalig en sfeervol badplaatsjc

LET OP!
ER ZIJN AL WEEK VOLOP
OVERWINTERINGSPROGRAMMA'S
BINNEN. DUS WILT U DEZE WINTER DE KOU
ONTVLUCHTEN, BOEK DAN NU ALVAST
EEN REIS NAAR HET ZUIDEN.

Rabobank
Reizen

Rauouank Hengelo, Steenderen, Vorden
Voiden: O- ~; Hengelo: 0575-46X440; Steenderen: 0575-45S105;
Kcijuihon;: 057S-46K4SO; Baak: 057.S-557S7X; \\.chinond: 057v557S<i5

" & TIMMERFABRIEK

jb BESSELINGBV

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon (0575) 52 08 81
Telefax (0575) 52 66 62

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende timmerwerkzaamhe-
den

Braderie
Wichmond

Zaterdag 27 juli
14.30-22.00 uur

Zondag 28 juli
13.00-19.00 uur

verkoop/Dorpsstraat 20, Wichmond
Telefoon (0575) 44 20 42

YAMAHA
GAZONMAAIERS

van auto's
tweewielers

en tuinbouw-
machines

erkend
APK-

keurstation



Biej ons
in d'n Achterhoek
Zo, de drie dage karmse zit t'r weer op. 't Was met de braderie dan wel gin
hoogzommer maor 't had ok heel wat slechter ekönd. De parapluus kon-
nen in ieder geval in huns blieven. En at 't weer metwarkt komp de luu 'n
luien stoel wel uut, zodoende was t'r nbog wel zovölle volk op de bene.
Wat wel un betjen tegenveel was 't aantal kraöme op de braderie. De win-
keliers die neet wat te etten heb an te bien of drank vekoopt schient t'r de
boek van vol te hemmen. Daor zal veur eur wel neet genog te vedienen
wean. Maor ja, de luu kont 'n gulden maor een keer uutgeven en in dit
geval is dat op de karmse of an 'n drank.
Dat nemp neet weg da'j 't samen wel mot doen. Ok al is t'r den aovund
now drek neet volle te edienen, 'nt betjen saamheurigheidsgevuul mag t'r
toch ok wel biej kommen. Dus volgend jaor zo'n tachtug kraöme en
anders schei d'r maor helemaol met uut!
Zo'ak al zeie, an drank wöd met zo'n karmse nog wel 't neudugge uut-ege-
ven. Ok Sikken Hent hef zich wat dat betreft op de karmse neet onbe-
tuugd elaotn. Samen met 'n trop buurluu hadn zee d'r nog 's weer 'n
olderwets gezeluggen aovund van emaakt. En dat bleef 't ok tot Hent en
zien Toos biej huns nao binnen woln.
Tot nog too hadn zee biej 't weggaon de huusslöttel altied onder de matte
veur de deure eleg. Dat was makkelijk veur de jonges at die van eur nach-
brakerije in huus kwammen. Maor now de leste tied oaveral nogal 's in-
ebrokn wodn vonnen ze dat te gewaogd. Dus nommen ze de slöttel now
altied met.
"He'j de slöttel in ow tasjen?", vroog Hent an Toos.
"Ikke neet, die heb iej toch metenommen?".
Maor dat had Hent ok neet. Goeie road was duur. 't Zol nog wel effen
duurn veur een van de jonges in huus kwam. Hent leep 's um 't huus hen
unime te zien of t'r biej geval ok 'n raam los was blieven staon. Maor now
natuurlijk net neet.
Allene 't wc-raemken ston los en dat was dan ok de enugste meugelijkheid
unime daordeur nao binnen te kommen. Hee bekek zichzelf 's en schat-
ten toen of e d'r wel deur kon. Hee stok de beide arme en de kop deur 't
gat en dat ging vlot. Maor wieter, ho maor. Wach, eers met de bene deur
't raam, dan zol 't meschien gaon.
En 't ging ok. Zo vlot zelfs dat e met 'n plof op de wc-brille trechte kwam
en den an gruuzelementen uut mekare vloag.
Bun ten 'n natten voet en 'n paar blauwe plekken heel Hent t'r gelukkug
niks an oaver. En zo was 't ende van de karmse nog neet al te beroerd. Wel
zölt Hent en Toos 'n volgende keer d'r wel arg in hemmen en de huus-
slöttel metnemmen. Maor dat mot iederene biej ons iflËfe Achterhoek.

H. Leestman.

Oud papier
In verband met de vakanite haalt muziek-
vereniging Jubal in de maand juli geen
oud papier op. Op 24 augustus komt
Jubal weer bij u langs.

Zomerorkest geeft
vrijdag 2 augustus
concert in Vorden
Het Zomerorkest Nederland geeft op
vrijdag 2 augustus een concert op het
marktplein in Vorden. Het gaat hier om
een gelegenheidsorkest dat tien dagen
door het land zal trekken met als doel de
blaasmuziek te promoten. Het Zomer-
orkest bestaat uit zeer getalenteerde'mu-
zikanten russen de 16 en 23 jaar. Het re-
peroire van het Zomerorkest Nederland
is een afspiegeling van wat een gemiddel
harmonieorkest zou kunnen spelen.
Maar het is zo samengesteld dat het naast
aantrekkelijk om te spelen ook antrekke-
lijk om te luisteren is. De stijlen lopen uit-
een van Barok tot Rock.

Vissen
De Vordense Hengelsportvereniging "de
Snoekbaars" heeft zijn zevende wedstrijd
gehouden in "de Berkel" te Almen. Er
werden in totaal 39 maatse vissen gevan-
gen met een totale lengte van 6.67 meter.
Uitslag: 1. J. Groot Jebbink 8 stuks-163
cm; 2. W. Althusius 9 stuks-144 cm: 3. R.
Golstein 7stuks, 112 cm. De volgende
competitie wedstrijd is op zondag 11 au-
gustus. Op donderdag 25 juli organiseert
"de Snoekbaars" haar eerste VVV-wed-
strijd. Hier kan iedereen aan mee doen.

Dorpsschool
Traditiegetrouw werd het schooljaar van
de Openbare basisschool afgesloten rnet
een toneelavond. Voor een volle zaal in
het dorpscentrum gaven alle groepen een
voorstelling. Onder het toeziend oog van
ouders, familie en wethouder Aartsen be-

traden voor de pauze de groepen l tot en
met 6 het podiu^Hp- nog zeer jeugdige
scholieren van groep l deden hun veelal
eerste toneelervaring op in een stuk wat
zich afspeelde ergens in het Hackfortse
bos. De rode draad van de rest van de
avond was televisiereclame. Een item
waar groep 2 wel raad mee wist. De groe-
pen 3 en 4 hadden hun eigen sterreclame
in elkaar gezet. De reclame van reisbu-
reau 't Koffertje werd verzorgd door
groep 5 en 6.
Tijdens de pauze was de jaarlijkse verlo-
ting van de ouderraad. Het tweede deel
van de avond stond in het teken van re-
clamebureau Bingo, een heuse musical
gepresenteerd door de twee hoogste
groepen. Alle spannende gebeurtenissen
w'elke zich op een reclamebureau kunnen
afspelen werden met veel enthousiasme
gebracht door de acteur». Compleet met
een antireclame actiegroep "Stop de
Spot". Ook deze musical had een goed
einde, wat een staande ovatie van het pu-
bliek opleverde. De avond werd afgeslo-
ten met de uitreiking van de schoolrap-
porten en certificaten aan de kinderen
van groep 8.

Staringavonden
In de kapel in Wildenborch worden op
donderdag 25 jul i en donderdag l augus-
tus de jaarlijkse staringavonden gehou-
den. Deze avonden zijn zeer in trek bij
toeristen, maar ook komen er ieder jaar
weer veel mensen uit de regio naar de ka-
pel. Op beide avonden wordt onder des-
kundige leiding een wandeilng gemaakt
door de prachtige tuinen van kasteel
Wildenborch. Deze ruinen zijn normaal
niet voor het publiek toegankelijk. Na af-
loop van deze wandeling wordt er een
dialezing gehouden over de landelijke
omgeving van Vorden. Verder vertelt
Dinie Hiddink uit Lochem over het leven
van de dichter Staring en draagt zij ge-
dichten van hem voor. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de WV en zolang de voor-
raad strekt 's avonds aan de zaal.

Weekendrecept
Vlogman
Lasagne met doperwtjes

Bereidingstijd: 40 minuten

Oventijd: 40-45 minuten

(ADVERTENTIE)

Benodigdheden voor 4 personen:
250 gram lasagne; zout; 6-6lj2 eetlepels olijfolie of andere olie; l blik (420
gram) of l pak (450 gram) doperwtjes uit de diepvries; l grote fijn gesnip-
perde ui; 1-2 geperste teentjes knoflook; 300 gram rundergehakt; ^4 thee-
lepel tijmpoeder; Ij4 theelepel gedroogde oreganoblaadjes; ]/2 blik (400
gram) gepelde tomaten; 25 gram bloem; 2lj2 deciliter melk; 100 gram
geraspte Parmezaanse kaas; peper; nootmuskaat; aroma; 100 gram dun
gesneden mozzarella of ricottakaas.

Benodigd keukengerei: grote kookpan, visspaan of schuimspaan, 2 droge
schone theedoeken, boterkwast, ovenvaste schaal, zeef, koekepan of vlees-
pan, vork, steelpan, oven (180"C, gasstand 3), deksel voor de schaal of alu-
miniumfolie.

Bereidingswijze:
1. Breng 2 liter water aan de kook met l eetlepel zout en l eetlepel olie.

Laat daarin, na elkaar een aantal blaadjes lasagne vallen. Neem de
blaadjes, zodra die bijna gaar zijn en gaan drijven met de schuimspaan
uit de pan. Laat ze naast elkaar op de doek drogen. Leg er een tweede
doek over en kook op deze wijze alle lasagne vrijwel gaar.

2. Bestrijk de ovenschaal met olie.
3. Spoel de erwtjes uit blik of uit de diepvries in de zeef met warm water

af en laat het water uitlekken.
4. Wrijf de helft van de inhoud van het blik tomaten door de zeef.
5. Verwarm 2 eetlepels olie in de koekepan of vleespan en fruit de ui met

het knoflook goudgeel. Voeg het gehakt toe, roer dat los met een vork en
bak het gehakt korrelig aan. Voeg tijm, oregano en zout toe evenals de
gezeefde tomaten, en laat de inhoud van de pan 3 minuten zacht sud-
deren.

6. Schuif het rooster in het midden van de oven en verwarm die voor.
7. Roer in een steelpan de bloem door de rest (ongeveer 3 eetlepels) van de

olie. Verwarm het mengsel onder goed roeren en voeg, nog steeds roe-
rende met kleine hoeveelheden tegelijk, de melk toe. Laat de glad gebon-
den saus even doorkeken en roer er, van de warmtebron af, de geraspte
kaas door. Maak de saus pikant van smaak met zout, peper, nootmus-
kaat en aroma. ^^L

8. Schep de doperwtjes door het gehaktmengsel en voeg ook daaraan naar
smaak zout en peper toe.

9. Vul de ovenschaal laag om laag met blaadjes lasagne en gehakt met
erwtjes, zodat de bovenste laag uit lasagne bestaat. Leg daarop de plak-
jes kaas en giet de kaassaus in de schaal. Sluit die met het deksel of folie
met de meest gli^BlÉnde zijde naar beneden en zet de schaal op het
rooster in de oven.

10. Neem na 10 minuten het deksel of het stuk folie van de schaal af en laat
het gerecht verder gaar en mooi van kleur worden.

Tip van de kok:
Maak zelfde blaadjes lasagne. Zeef daarvoor 250 gram patentbloem met 3/4
theelepel zout. Klop 3 kleine eieren los met 2 eetlepels lauwwarm water en
l eetlepel olie. Roer vanuit het midden van de bloem alles tot een samen-
hangend deeg, onder druppelsgewijs toevoegen van lauwwarm water. Laat
het deeg 1-2 uur afgedekt op een koele plaats, maar niet in de koelkast rus-
ten. Bestuif een deel van het werkvlak dun met bloem. Rol daarop het deeg
uit tot een lap van ^3 centimeter dikte en snijd daaruit lapjes, aangepast
aan de breedte en lengte van de ovenschaal.

Slager Vlogman

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rieibergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

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 meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Tijdens de braderie van
Wichmond organiseert

osrand
te Vierakker op zaterdag
27 juli a.s. om plm. 16 uur

een grote barbecue
bier voor een piek

tussen 19.00 en 20.00 uur

Zondag 28 juli a.s. een grandioos
optreden van de band

'OP DRIFT'
aanvang 16.00 uur, geopend vanaf
15.00 uur.
Kaarten in voorverkoop f 10,-
aan de kassa f 12,50

Voorverkoopadressen:
Café De Bosrand te Vierakker en
Garantmarkt Besselink te Wichmond



DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 22/7 T/M ZATERDAG 27/7/'96 • • DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

ONZE VLEESTOPPERS:

GEPANEERDE SCHNITZELS 1000 gram van 21,90 13,98

BARBECUEWORSTJES 10 stuks nu 6,98

GEMARINEERDE SPEKLAPJES 1000 gram van 13,90 voor 8,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

ANDIJVIE per kilo van 1,98 voor

NEKTARINES per kilo van 3,98 voor

BAMIPAKKET 500 gram van 2,98 voor

GESNEDEN l JSBERGSLA zak 200 gram van 1,98 voor

VOOR UW ONTBIJT:

ZONNEBLOEMPITTENBROOD
800 gram gesneden van 2,19 voor

VERGEER KAAS VERS V/H MES:
JONGE KAAS
1000 gram van 10,98 voor

Z.A.V. OFFERMAN CHORIZO VLEESWAREN
100 gram van 2,69 voor

0,98
1,98

1,98

0,98

GOUDBANKET BOSVRUCHTEN STERREN
pak d 6 stuks van 2,19 voor

GRANDCAFEE CAPPUCCINO
blik 200 gram + gratis mok van 6,99 voor

REMIA FRITESSAUS SPECIAAL
500 ml van 2,29 voor

HEINZ SPAGHERONI
div. smaken pot 450 gram van 3,29 voor

BASTINI POPCORN
draagzak a 6 uitdeelzakjes van 2,99 voor

LINGES BLOND
mild bier duopak a 2 flessen van 1,46 voor

LAMBRUSCO
rood of wit. fles a 1500 ml van 7,50 voor

1,69

5,99

1,89

2,79

2,19

0,99

5,50

1,69

8,98

2,29

Onze openingstijden zijn als volgt:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00-16.00 uur

De 3 principes van Edah:

Prettig winkelen. Compleet assortiment.

Scherpen prijzen.

Edah G. BOTTERMAN B.V
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld. - TeT(0575) 46 20 00

Wilt u ditjaarQv woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
1% W&KSB&&&&ÏÏ&&B&S&8S&&S&BÏÏS&BM
9* BÉ

VI

Leo Westerhof: Telefoon.(0575) 55 12 08

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

MET KAS BENDJEN DE LUCHT IN

17 AUG. IN DE KRANENBURC

LLKHTBALLONNENSPEKTAKEL
NA EN TIJDENS HET LLKHTVAARTSPEKTAKEL

IN DE FEESTTENT MET O.A. KAS BENDJEN

OPCAVE VOOR DE LUCHTVAART IS NU F 250,-
IN PLAATS VAN F HO/-, DIT BIJ DE GASBRANDER VAN KAS BENDJEN/

P. HUMMELINK TEL: OS75-5SC955 VOL=VOL
(ONDER VOORBEHOUD.)

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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-
doet.

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

Jansen & gal j|
autoschadebedrijf »!autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lt't 'nniifo f/ra/i's etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
« (0575) 52 28 16

BOVAG

EHBO-Veraniglng
Bij voldoende deelname
starten wij in

oktober
weer een cursus voor het

eenheidsdiploma
EHBO

Inlicht, en/of opgave bij secr. H. Jansen-Aubel,
van Bramerenstraat 4, 7251 XH Vorden,
telefoon (0575) 55 26 53

HEERSINK haarmode adviseert
De/e maand weer een totale
verandering door HEER-
SINK haarmode Het is Mia.
/ij knjgl advies van Renate.

De wens van Mia.
Mia wil het Helst het haar niet
korter, /o vol mogelijk, met
veel volume.

Het advies van Rcnatc.
Renate adviseert bij Mia een
kapsel waarbij het haar meer
uit het ge/icht komt.

Het wordt daarom bovenop iets
korter geknipt en /et Renate een
hele lichte permanent.
Voor de glans wordt er een
uitwasbare spoeling gebniikt.
l MI om het nieuwe model beter
te laten uitkomen, worden er aan
de voorkant een paar kamlokjes
gezet.

"Maar krijg ik het thuis ook
zo?" is de vraag van Mia.
Voor thuisgebnük adviseert
Renate na het wassen een olie-
behandeling. l Iierna kan Mia
het haar ge\\oon laten drogen.
I let haar is dan lekker soepel en
eenvoudig met de krulborstel in
model te brengen.

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

«0575-551215

foto 'v. HKKRSl\K haarmode kapster: Renate Mateman

M Altijd in voor verandering l "



Veel jeugd bij Rabo Top 40 Music Tour

Yordense Zomerfeesten goed verlopen
De VW en de Vordense ondernemers-
vereniging kunnen terug kijken op een
geslaagd zomerfeest. Met name op vrij-
dag en zaterdag maakte het zomerfeest
haar naam meer dan waar. Op beide da-
gen was het bijzonder warm waardoor
de plaatselijke horeca goede zaken deed.
Tijdens de braderie op donderdag 18 juli
was het een stuk frisser. De bezoekers
lieten zich hierdoor echter niet ontmoe-
digen, want vooral 's middags was de be-
langstelling voor de braderie vergeleken
bij andere jaren veel groter.

Het aantal kraamhouders dat dit jaar
meedeed aan de braderie, viel enigszins
tegen. Toch was er weer van alles te bele-
ven. Zo stond er op het grasveld voor de
Dorspkerk een zes meter hoge klimwand.
Met name de jeugd uit Vorden Vorden
wist zich uitstekend te vermaken bij deze
attractie. Ook voor het pand van café De
Herberg was er volop spektakel. Hier
stond donderdag een groot zwembad
waarboven kussengevechten werden ge-
houden. Verder was er aan het begin van
de Dorpsstraat door speelgoed- en kado-
zaak Sueters een groot luchtkussen ge-
plaatst voor de jeugd. Ook hier werd gre-
tig gebruik van gemaakt.
Het optreden van de Edelweiss Kapel op
de parkeerplaats van Hotel Bakker kwam
te vervallen. De kapel uit Gelselaar moest
het optreden in Vorden afgezeggen van-
wege het plotselinge overlijden van

Maurits Kossink. Deze 21-jarige trompe-
tist kwam vorige week maandag om het
leven bij het vliegtuigongeluk in
Eindhoven. Op het allerlaaste moment
wisten de WV en Vordense
Ondernemersvereniging echter nog een
andere blaaskapel te regelen. De
Alverlander Muzikanten uit Afferden
bleken een uitstekende keuze te zijn.
Voor het publiek was het alleen wel iets
koud op het terras van Hotel Bakker.
Op vrijdag werd er een kinderbraderie
gehouden. Voor veel kinderen was dit
een mooie gelegenheid om een centje bij
te verdienen. Over de belangstelling had-
den de kinderen niet te klagen, 's Avonds
werden er bij de Herberg de voorrondes
van de Gelderse en Overrijsselse Karaoke
Kampioenschappen gehouden. Ard
Schouten liet hier zien dat hij niet voor
niets deel uitmaakt van de Vordense dia-
lectband Kas Bendjen. Op hetzelfde mo-
ment vond er bij 't Pantoffeltje een tuin-
feest plaats. Eigenaar Frank Meulenbroek
toonde zich na afloop bijzonder tevreden.
"Er waren ruim 150 bezoekers en we zijn
dan ook van plan om hier een jaarlijks
gebeuren van te maken", aldus Frank
Meulenbroek.
Op de laatste dag van de Zomerfeesten
bestond er de mogelijkheid om met een
helicopter een rondvlucht boven Vorden
te maken. De helicopter maakte op deze
dag overuren want er gingen maarliefst
192 mensen de lucht in. Er moesten op

Een klimwand van d meter hoog. Voor vele kinderen uit Vorden'een absolute uitdaging.

In totaal 192 mensen maakten op zaterdag 20 juli een helicoptervlucht boven Vorden. De organisatie
was bijzonder tevreden.

het laatst zelfs nog een aantal mensen
worden teleurgesteld, "je zult begrijpen
dat we bijzonder tevreden zijn", aldus de
heer Rombouts van de VW. "Helaas
moest om half acht de helicopter weer te-
rug naar Lelystad. Anders hadden we
nog wel even door kunnen gaan, want er
was op dat moment nog vodoende be-
langstelling".
De Zomerfeesten werden op zaterdag-
avond afgesloten met de Rabo Top 40'
Music Tour. Vanuit de hele regio was de

jeugd massaal naar Vorden gekomen om
dit muziekspektakel mee te maken.
Presentator Bart Ettekoven en discjockey
Arlo Sluis wisten de jongelui op de par-
keerplaats van Hotel Bakker uitstekend te
vermaken met muziek, clips en spelletjes.
Ook de andere horecagelegenheden
mochten op zaterdagavond niet klagen
over de vele jongeren die naar het cen-
trum van Vorden waren gekomen.

Kortom, een geslaagd Zomerfeest.

Het was schitterend weer tijdens de kinderbraderie op vrijdag 19 juli en vele mensen kwamen een kijk-
je nemen.

Luchtfoto van de kermis, genomen vanuit de helicopter, die afgelopen zaterdag boven Vorden cirkelde.



Willibrordusschool in Vierakker sluit: definitief haar deuren

De Willibrordusschool in Vierakker is
niet meer. Direkteur Jan Marijnissen
deed vorige week donderdagmiddag de
deuren van de basisschool aan de
Vierakkersestraatweg voor de laatste
keer op slot. Daarmee kwam een eind
aan 121 jaar katholiek onderwijs in
Vierakker. Samen met de leerlingen en
ouders vertrok het onderwijzend perso-
neel vervolgens te voet naar de iets ver-
derop gelegen christelijke basisschool
De Klimop in Wichmond. Ook daar
werd het gebouw op symbolische wijze
afgesloten. Deze handeling werd verricht
door direkteur Douwe Wobbes. De twee
sleutels werden vervolgens door de bei-
de direkteuren aan elkaar vastgespijkerd
en daarmee was de fusie tussen de
Willibrordusschool en de Klimop een
feit. Na de zomervakantie zullen de bei-
de scholen in het gebouw in Wichmond
verder gaan onder de naam "De Garve".
Het gaat hier om een nieuwe intercon-
ventionele school waar zowel katholiek
als christelijk onderwijs wordt gegeven.
Douwe Wobbes wordt de direkteur van
deze nieuwe school. Vooruitlopend op
de fusie van de Willibrorduschool en de
Klimop zijn de beide schoolbesturen al
op l januari van dit jaar samengegaan.
Samen met voorzitter Hans Rouwen
keek Weekblad Contact terug op het af-
gelopen jaar dat voor het nieuwe school-
bestuur bestond uit talloze uren vergade-
ren. Een gesprek.

- De afgelopen jaren zijn er diverse fusiebespre-
kingen geweest tussen het bestuur van de
Willibrordusschool en de Klimop. Deze bespre-
kingen zijn telkens op niets uitgelopen. Waarom
heeft het zo lang geduurd voordat de fusie tussen
de beide scholen een feit was?
"Volgens mij kwam dat doordat er in het
begin geen enkele drang achter zat. Er
werd wel met elkaar gepraat maar de
noodzaak van een fusie die was er niet.
En daardoor sukkelde het voort. In de
laatste paar jaar is daar echter verande-
ring in gekomen. Vanuit Den Haag kwa-
men er zoveel regels op ons af waardoor
dat het voor een kleine school steeds
moeilijker wordt om te blijven voortbe-
staan. Op dit moment ligt de opheffing-
snorm voor basisscholen op 37 leerlin-
gen. En daar zit de Willibrordusschool
vlak boven. Zoiets is natuurlijk uiterst ris-
kant. Want er hoeven maar één of twee
leerlingen weg te gaan in verband met
bijvoorbeeld een verhuizing en het is ge-
beurt met de school. De Klimop heeft op
dit moment nog iets meer leerlingen dan
de Willibrordusschool maar als je niet uit-
kijkt dan ben je straks twee scholen kwijt
en heb je helemaal geen basisonderwijs
meer in Vierakker en Wichmond.
Daarom denk ik dat de beide scholen er
een paar jaar geleden goed aan hebben
gedaan door opnieuw rondom de tafel te
gaan zitten. Want het was nu of nooit."

- Het nadeel van een kleine school is ook dat de
kinderen steeds minder aandacht krijgen van de
leerkracht.

"Dat is ook één van de voordelen van de-
ze fusie. In het verleden had elke leer-
kracht drie of meer groepen in zijn klas.
En dat is natuurl i jk geen fijn les geven.
Ook voor de kinderen is dat niet goed,
want ze krijgen hoe je het went of keert
toch minder |Adacht. Daarnaast denk ik
dat de fusie vmrde Willibrordusschool en
de Klimop goed is voor het sociale leven
in Wichmond en Vierakker. Hier in het
dorp wordt zoveel mogelijk samen ge-
daan. En dan maakt het dus niet uit of je
hervormd ofJfcholiek bent. Wij hebben
hier bijvoorbWa één peuterspeelzaal en
dat werkt prima. Datzelfde geldt voor de
sportverenigingen. En waarom zou dat
dan niet opgaan voor een basisschool?
Een aantal jaren geleden hebben wij de
bevolking van Wichmond en Vierakker
ook de vraag voorgelegd wat zij van een
fusie zouden vinden. En toen bleek dat
negentig procent van de mensen voor
een fusie was. Daarom heb ik dus ook al-
le vertrouwen in de nieuwe school die in
september van start gaat".

- Een fusie is geen makkelijk proces. Wat was
voor het bestuur in het afgelopen jaar het moei-
lijkste?
"Dat is toch het personeel geweest. Zoiets
ligt altijd gevoelig. Dat is ook logisch.
Want je vraagt het personeel van de ene
kant om loyaal mee te werken aan deze
fusie terwijl ze aan de andere kant hun
baan op het spel zetten. En dat is natuur-
lijk een lastige situatie. In het eerste jaar is
het echter zo dat er geen enkele baan ver-

loren gaat. Al het personeel dat nu aan-
wezig is dat mag mee naar de nieuwe
school. Dat is een regel van de overheid
die in het eerste jaar geldt. Daarna moet
opnieuw worden bekeken hoe we verder
gaan. Er is één leerkracht geweest die te
kennen heeft gegeven j^t mee te gaan
naar de nieuwe school.^^s uitgangspunt
tijdens het fusieproces was echter altijd
dat er basisonderwijs moet blijven be-
staan in Vierakker en Wichmond. Dat is
het allebelangrijkste. En de grootst moge-
lijke garantie die je d^fczelf voor kunt
geven is door deze fus^^te bewerkstelli-
gen. Alleen op die manier heb je de kans
dat je hier in lengte van jaren basisonder-
wijs hebt. Als we apart verder waren ge-
gaan, had de kans erin gezeten dat beide
scholen onder de norm waren komen te
zitten. En dan hadden zowel de
Willibrordusschool als de Klimop de deu-
ren kunnen sluiten met als gevolg dat je
dan geen basisonderwijs meer hebt in
Vierakker en Wichmond."

- Wat blijft er binnen de nieuwe school over van
beide geloofsrichtingen?
"Dat is het mooie. De Garve wordt een
interconfentionele school waar beide ge-
loofsrichtingen blijven voortbestaan. En
dat is nou juist het verschil met een oeco-
menische school. Daar komen ook ver-
schillende geloofsrichtingen in één school
samen, maar zijn ze niet meer als zodanig
herkenbaar. En dat is bij ons dus wel het
geval. Er wordt dus zowel christelijk als
katholiek onderwijs gegeven. Het uit-

gangspunt is dat je zoveel mogelijk din-
gen samen doet. Ook op het gebied van
levensbeschouwing omdat christelijk en
katholiek onderwijs heel veel raakvlak-
ken hebben met elkaar. Behalve als er
echte specifieke zaken aan de orde ko-
men. Als ik dan naar het katholieke on-
derwijs kijk dan denk ik bijvoorbeeld aan
de Eerste heilige communnie. In het ver-
leden werd zoiets helemaal op de school
voorbereid. De Eerste heilige communnie
blijft natuurlijk bestaan, maar je zult dat
misschien wat meer vanuit de kerk gaan
doen en wat minder vanuit de school.
Maar je moet het ook niet gaan weg-
moffelen. Want iedereen binnen de
school mag deelnemen aan de voorberei-
dingen van een Eerste heilige commun-
nie.
Dus niet alleen de katholieke kinderen.
De hervormde kinderen kunnen dan al-
leen niet de Eerste heilige communie
doen. Maar dat is dan ook het enige. Ze
kunnen natuurlijk wel de eucharistievie-
ring meemaken. En andersom geldt dat
natuurlijk ook. Op die manier kunnen de
kinderen van elkaar zien wat er zich in de
andere kerk afspeelt. Wat dat betreft zul-
len de ouders dus moeten aangeven waar
ze hun kinderen aan mee willen laten
doen. Hoe dat het komend jaar in de
praktijk gaat werken, dat weet ik niet.
Maar als bestuur hebben wij altijd gezegd
dat het harstikke mooi is als kinderen op
het gebied van geloof van elkaar tradities
zien en meemaken. Want dat verreikt de
kinderen alleen maar."

Soos Kranenburg
Op dinsdagmiddag 16 juli stond de jaar-
lijkse eindmiddag van de Soos
Kranenburg op het programma. Nadat
de leden zich verzameld hadden bij café-
restaurant 't Wapen van 't Medler, ging
het gezelschap naar de cactuskwekerij
van Anny en Bert van der Meer uit
Ruurlo. In de kassen werden de leden
van de soos op een prettige wijze ontvan-
gen door Anny van der Meer. Op zeer
deskundige wijze leidde ze het gezelschap
rond en gaf ze uitleg bij d"e vele stekelige
planten die er te zien waren. Tevens wer-
den de leden van de soos in de gelegen-
heid gesteld om enkele plantjes aan te
schaffen.
In de namiddag werd onder het genot
van een consumptie in 't Wapen van 't
Medler nog volop nagepraat over het be-
zoek aan de cactuskwekerij. Daarna
stond er een echte Vordense koffietafel

op het programma. Met een woord van
dank en een gebed beëindigde voorzitter
mevrouw Zents het soosjaar.

Verhalen en muziek
in theater "Onder
de Molen" in Linde
Theater Onder de Molen in Linde opent
op woensdag 24 juli weer haar poorten.
Tijdens deze avond zullen er diverse
boeiende en vrolijke verhalen te horen
zijn. Aan deze voorstelling wordt meege-
werkt door Ben Rogmans, Peter
Hoefnagels en Diny Hiddink. De op-
brengst van de avondvoorstelling is be-
stemd voor de restauratie van de Lindese
molen. Aangezien er maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, is het raad-
zaam om van te voren kaarten te reserve-
ren. Voor meer informatie kan men bel-
len met 55 69 87.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad "In de
Dennen" was zaterdag gelegenheid tot
het behalen van een zwemdiploma. Alle
kandidaten zijn met glans geslaagd en de
commissie sprak over zwemmen op hoog
niveau.
Diploma A: Willemijn Dagevos, Huib-
Tim Speelman, Marieke Vernig, Erlinde
Akkul, Thomas Raap, Karin Kamphuis,
Milou Ruiterkamp, Anouk Nijbroek,
Mandy Nijbroek, Sietske ter Lingen.
Diploma B: Emile de Kruif, Frank
Waeninck, Bart Koops, Leon ter Horst,
Niels Ruiterkamp, Lilian Elbrink, Rasiel
Rouwhorst, Tim Uenk. Basis-diploma:
Rob Wiggers, Valerie va,n de Waals, Riek
Bargeman, Jeroen Bargeman, Ingrid
Hovenga, Madeion Bijen, Martine
Dijkman, Irene Reinders, Elke Knoef,
Jeroen Ringlever. Vaardigheid-1: Bram
Bosma, Anneleen Bosma, Evelien

Dijkman. Vaardiheid 3: Monique
Wiggers, Ellen Besselink, Mariska
Brinkerink. Snorkelduiken 2: Harm
Bosman, Mienke Harteman, Annelies
Lotterman, Claudia Reinders.

Keuring
De regionale keuring voor New Forest
pony's in Hengelo op 13 juli kende met
zo'n honderdtwintig pony's een goede
deelname. De reeds 20-jarige schimmel
Meyershoeve Sindy werd voor de twee-
de opeenvolgende keer dagkampioene.
Vorig jaar kwam zij voor het eerst op de
keurign. Ze werd toen op de centrale
keuring in Ermelo beste van de kleine
maat en ster verklaard. Sindy zoogt een
hengstveulen van Merry Moscan, dat een
eerste premie kreeg. Beiden zijn eigen-
dom van mevrouw Wolters-Scheffer uit
Vorden.



Het Interhelp Protectieplan is zeer nuttig

Drie jaar geleden werd een start gemaakt
met het Interhelp Protectieplan.
Coördinator Bart Berg (38) was direct be-
trokken bij de introductie. Deze service
bestond al in het buitenland, maar was in
Nederland nog niet bekend. Het blokke-
ren van bankpassen was natuurlijk altijd
mogelijk. Maar wie bestolen werd en
daarbij ook vreemde passen van bijvoor-
beeld videotheek, warenhuis of biblio-
theek kwijtraakte, moest vaak zes of ze-
ven instellingen bellen om al die passen
te blokkeren.

De eerste zomer was het een unieke ser-
vice die alleen werd aangeboden aan
klanten van de Rabobank. Inmiddels bie-
den vele organisaties en instellingen deze
service aan. Dat blijkt trouwens ook uit
het aantal meldingen dat binnenkomt.

Compleet
Bart Berg: "De toename komt vooral
doordat het telefoonnummer 06-0316316
steeds bekender wordt. Dit is het tele-
foonnummer van de SOS-Alarmcentrale
van Interhelp. Krijgen vakantiegangers
autopech, ontstaat er plotseling een me-
disch probleem of wordt de portefeuille
gestolen: via één nummer staat een com-
pleet hulpverleningsteam paraat."

Sleutels
"De dienstverlening is een prettige zeker-
heid, vooral in stress-situaties.
Bijvoorbeeld als je je sleutels kwijt bent",
zegt Bart Berg. Hij herinnert zich het ver-
haal van de sleutelhanger zonder sleutels,
die bij Interhelp terecht kwam. De eige-
naar werd gebeld en reageerde zeer ver-
heugd dat zijn sleutelhanger gevonden
was. "Maar", zeiden de mensen van
Interhelp, "we hebben ook een minder
leuke mededeling: de sleutels zitten er
niet meer aan. "Dat klopt," zei de man
vrolijk. "Er zaten ook helemaal geen sleu-
tels aan. Ik kreeg de sleutelhanger en er

stond op, dat ik hem in een brievenbus
moest gooien. En dat heb ik toen natuur-
lijk meteen gedaan."

Belangrijk
Dat mensen steeds meer overtuigd raken
van de noodzaak van Interhelp, verbaast
Bart Berg niet. "Pas als je een keer besto-
len wordt, merk je hoe belangrijk het is.
Mensen denken vaak: "ach ik heb maar
twee passen, dus ik heb dat niet nodig".
Maar als je je portemonnee kwijt bent, re-
aliseer je je pas dat er bibliotheekkaarten
in zitten, en videotheekkaarten, en win-
kelpassen..."

Niet alleen vakantie
Dat het Interhelp Protectieplan alleen in
de vakantie go^^ diensten zou kunnen
bewijzen, is eei^^isvatting. Want betaal-
passen kunnen in Nederland natuurlijk
net zo goed verloren raken of gestolen

worden. Veel van de aangiften bereiken
de Interhelp-meldkamar vanuit Ne-
derland. De piek van die meldingen ligt
bij belangrijke evenementen, op zaterda-
gen en in de zomer. De overige meldin-
gen komen vanuit de belangrijke vakan-
tielanden als Frankrijk, Italië en Spanje.

Gegevens
Dat neemt niet weg dat een aantal aan-
vullende diensten van het Protectieplan
wel op de vakantie zijn toegespitst. Bart
Berg: "Als iemand in een vakantieland
zonder betaalmiddelen komt te zitten,
kunnen we zorgen dat er binnen 24 uur
maximaal tweeduizend gulden is overge-
maakt. Als er reispapieren gestolen zijn,
behoort ook het voorschieten van extra
reiskosten tot de mogelüj^eden. En ook
medische gegevens houlW we beschik-
baar, zoals bloedgroepen, eventueel me-
dicijngebruik etcetera. Verder kunnen we

de gegevens van paspoort en rijbewijs re-
gistreren, waardoor het aanvragen van
een nieuw exemplaar net iets sneller en
makkelijker gaat".

Labels
Erg belangrijk, aldus de Interhelp-coördi-
nator, zijn de speciale bagage-labels die
onderdeel uitmaken van het Interhelp
Protectieplan. Mensen schrijven vaak hun
volledige adres op het bagagelabel en be-
denken absoluut niet hoe gevaarlijk dat
kan zijn. Op sommige vliegvelden zijn
bendes actief, die met behulp van die la-
bels adressen van de vakantiegangers
doorgeven. Zo kan er rustig ingebroken
worden. De speciale labels voorkomen
dat. De bagage is met behulp van de co-
de altijd te traceren, zonder dat het adres
van de eigenaren op de koffers staat. Die
labels zijn trouwens ook heel opvallend,
waardoor de kans dat iemand per onge-
luk de verkeerde koffer van de bagage-
band meeneemt, heel klein is.

Niet meenemen
Berg kan vanuit zijn dagelijkse praktijk
een aantal belangrijke tips geven. Wat
vooral in de vakantielanden nog wel eens
voorkomt: "mensen willen hun spullen
niet in het hotel achterlaten en nemen al-
les mee naar het strand. Waar het niet al-
leen veel makkelijker is om per ongeluk
iets te vergeten, maar waar de spullen
ook makkelijker gestolen kunnen wor-
den. Er zijn heel wat manieren om een
pinpas of creditcard kwijt te raken. Let
bijvoorbeeld op bij het gebruik van bui-
tenlandse geldautomaten", aldus Berg. In
Nederland moet eerst het pasje uit de au-
tomaat worden gehaald, voordat het geld
meegenomen kan worden. Buitenlandse
geldautomaten kennen die veiligheids-
maatregel vaak niet. Het gebeurt nogal
eens dat mensen daardoor per ongeluk
de pas in de automaat laten zitten.

Vijf tips over
geldzaken bij een
buitenlandse vakantie
• Contant buitenlands geld is handig
voor de eerste dagen. Maar het is niet
zinvol om voor de hele vakantieperiode
contant geld mee te nemen. Stel dat het
gestolen wordt? Veiliger en praktischer
manieren om geld mee te nemen zijn de
Europas met pincode, travellers cheques
of de Rabocard.

• Ook al zijn de grenscontroles binnen
Europa grotendeels verdwenen, neem
toch uw paspoort mee. U bent namelijk
verplicht een legitimatiebewijs bij u te
dragen. Bovendien is voor het verzilveren
van bijvoorbeeld cheques vrijwel overal
een legitimatiebewijs verplicht.

• Travellers cheques zijn verkrijgbaar in
diverse valuta. Het grote voordeel verge-
leken bij contant geld: ze zijn gedekt te-
gen verlies of diefstal en bij vermissing
Krijgt u snel nieuwe cheques.

• Een Rabocard is handig voor het beta-
len van grotere bedragen, bijvoorbeeld in
hotels en restaurants of bij het huren van
een auto, maar ook bij benzinestations,
restaurants en zelfs bij de peage op de
Franse tolwegen. Deze card is verzekerd
tegen misbruik.

• Steeds meer banken, postkantoren,
winkels en restaurants in Frankrijk accep-
teren geen Eurocheques. De Europas met
pincode in combinatie met bijvoorbeeld
Rabocard is een uitstekende oplossing.
Niet alleen handig bij geld- en betaal-
automaten, maar ook bij de benzinesta-
tions, restaurants, supermarkten en zelfs
de Franse tolwegen. Voor hen die toch
cheques willen gebruiken is er natuurlijk
de travellers cheque in Franse francs.

BUITENLANIjfc VALUTA per 20 mei 1996
Koers-informati^voor enkele populaire vakantielanden:

LAND
België
Oostenrijk
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Italië
Spanje
Turkije
Verenigde Staten
koerswijzigingen voorbehouden

MUNTEENHEID
franc
shilling
mark
franc
drachme
pond
lire
peseta
lira
dollar

AANKOOP IN GULDENS
100 franc = f 5,59
100 shilling = f 16,10
100 mark = f 113,30
100 franc = f 34,15
100 drachme = f 0,79
1 pond = f 2,70
10.000 lire = f 11,75
100 peseta = f 1,42
10.000 lira = f 0,30
1 dollar = f 1,77

Een goede reisverzekering:
buitengewoon belangrijk
Bij de voorbereidingen van de vakantie hoort ook het afsluiten van een reisverzeke-
ring. Er is echter een tendens dat vakantiegangers zorgelozer worden als het op verze-
keringen aankomt. Ze denken: "ach, als ik mijn bagage kwijtraak, dan betaal ik dat zelf
wel". Maar die bagage is bijzaak. Het gaat om de medische kosten. Voor wie zonder
goede verzekering in het buitenland in een ziekenhuis terecht komt, kan dat enorme
Financiële consequenties hebben.

Bekend zijn de voorbeelden van vakantiegangers die in een Amerikaans ziekenhuis te-
rechtkomen: de opname kan daar soms de lieve som van Henduizend gulden per dag
kosten. Ook dichter bij huis kunnen slecht verzekerde vakantiegangers in de proble-
men komen als het om medische kosten gaat. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet we-
ten is dat het basispakket van de Nederlandse ziekenfondsen geen kosten vergoedt in
o.a. Zwitserland. Wie tijdens de vakantie in een Zwitsers ziekenhuis moet worden op-
genomen en geen aanvullende verzekering heeft, moet alles zelf betalen. Voor Frankrijk
geldt dat een wat langer ziekenhuisverblijf ook een aanslag op de eigen portemonnee
oplevert. Het ziekenfonds betaalt in dit land nl. maar 70% van de ziekenhuiskosten
wanneer u verzekerd bent via het basispakket.

Checklist
Deskundigen adviseren dan ook met klem om voor de vakantie een goede reisverze-
kering af te sluiten. Aan de balie van de Rabobank is daarvoor een handige bestel-chec-
klist te verkrijgen, waarmee de bijna-vakantieganger onder meer alle verzekerings-mo-
gelijkheden voor de geplande vakantie kan nalopen. Ter plekke kan aan de hand van
die bestellijst direct een reisverzekering worden afgesloten. In de bestel-checklist wor-
den ook de diverse betaalmiddelen op een rij gezet, zodat men een gerichte keuze kan
maken.

Rabobank Interhelp
Protectieplan: zekerheid
in vakantieperiode

Of u nu in Sjanghai bestolen wordt of op
Texel uw portemonnee verliest: met één
telefoontje worden alle passen en cards
geblokkeerd. Dat is het principe van
Interhelp van de Rabobank.

Met het Interhelp Protectieplan gaat de
service echter verder dan het blokkeren
van passen en overige betaalmiddelen bij
diefstal of vermissing. Gedupeerde reizi-
gers kunnen via het centrale alarmnum-
mer ook een voorschot krijgen voor
eventuele extra reis- of verblijfkosten die
bijvoorbeeld het gevolg zijn van diefstal
of verlies van vliegtickets. Speciale baga-
gelabels zorgen daarnaast voor een snel-
le opsporing van vermiste bagage.

Registratie waardepapieren
Verder kunnen deelnemers aan het
Interhelp Protectieplan hun paspoorten,
rijbewijzen en overige waardepapieren la-
ten registreren, zodat de gegevens bij ver-
missing of diefstal niet verloren gaan.
Ook medische gegevens kunnen worden
opgeslagen zodat die in geval van nood
direct beschikbaar zijn. Het telefoonnum-
mer van het Interhelp Protectieplan staat
op de Europas en een speciale sleutelhan-
ger die gratis bij het pakket wordt gele-
verd. En voor wie onverhoopt de sleutel-
bos kwijtraakt: door een speciale code is
die snel terug te bezorgen bij de rechtma-
tige eigenaar. -

Praktische informatie
De premie voor het Rabobank Interhelp
Protectieplan bedraagt f 29,50 per jaar.
Meer informatie staat in RaboKompas.
Een handige folder, boordevol vakantie-
tips, die gratis te verkrijgen is bij de
Rabobank.



l THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

Urtica \A/£pronq

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

reeoordweg 2 - 7251 JJ vorden
tel. (0575) 55 34 59 / fax (0575) 55 20 30

natuurvoeding, vers van het bedrijf
aardappelen, groente, fruit, zuivel
u vindt het in onze winkel, die open is
op dinsdag, donderdag en zaterdag van
9.00-12.30 uur
op vrijdag staan wij op de vordense
weekmarkt

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

Stichting Vluchteling.Oen Haag

Giro 999

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
maM 8-17 uur. zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

X
OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

mode voor
het héle gezin

^^^ •̂••̂ ^ncilmfe.
m fdchinn

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

fashion

volte*»

YTJt/1

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

Eckhardt

» binnenfbuiten
whirlpools

• infrarood sauna's

• badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdags:
Hitmania v.a. 21.OO uur

Zondags: disco v.a. 17.OO uur

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

alraEiaagnaBiBiBiaagiaiB̂ ^

AANNEMINGSBEDRIJF

WEVER5aV inRuurlo

is een bouwbedrijf dat al 64 jaar werkzaam
is in nieuwbouw, verbouw, renovatie en
grootonderhoud van woningen

Door een constante toename van onze
aktiviteiten zijn wij op korte termijn
op zoek naar een jonge enthousiaste

Allround Timmerman
en

Allround Metselaar
Indien u belangstelling heeft, nodigen
wij u uit uw schriftelijke sollicitatie te
richten t.a.v.

dhr. M.GJ. Wevers
Aannemingsbedrijf Wevers b.v.
Molenlaan 1a
7261 BS RUURLO

Hotel Café Restaurant

Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Familiebuffet
ZONDAG 28 JULI

AANVANG 17.30 UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

f25- P.P.

BESLIST RESERVEREN.
VOLGENDE BUFFET:

ZONDAG 11 AUGUSTUS



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

•59»-l persoons 110/200 van 89,=

2 persoons 200/200 van 149,= nu 99,--

litsjumeaux 240/200 van 179,= nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel I-pers, als

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoi
en hollofil vulling, l persoons 140/200 van 179,=

2 persoons 200/200 van 259,= nu 179,-
litsjumeaux 240/200 van 319,= nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang [zowel l-pers als litsjum.)

WOLLEN DEKBEDDEN:
Wollen 4 seizoenen dekbed van Paradies met
een 100% scheen/vollen vulling en een 100%
katoenen tijk.

1 persoons 140/200
*an349.-

2 persoons 200/200
van 559,- nu 489,-

Lits Jumeaux 240/200
van 669,- nu 589,-
Ook leverbaar in extra lariy.
(^owel l persoons als litsjumeaux

Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheer-wollen vulling en een 100% katoenen
tijk

1 persoons van 279,= voor I 0)C) ^ "

2 persoons van 399,= voor 319,--
lits Jumeaux van 439,= voor 369,--

Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.|

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 10% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 140/200 van 399,= n

2 persoons 200/200 van 699,= nu 399,-
litsjumeaux 240/200 van 799,= 1111499,--
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux. resp. 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599,=

2 persoons 200/200 van 899,= nu 649,
litsjumeaux 240/200 van 1099,= nu 799,-

*

DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN

O.a. de merken; CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS, BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 2 OO

1 persoons kinderdessins
vanaf 29, OO

2 persoons
vanaf 49,00

litsjumeaux
vanaf 59>OO

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

SLAAP-
ZAKKEN

Polydaun
slaapzakken met

synthetische
vulling en

katoenen tijk

HALVE
PRUS
vanaf

ƒ39,-

SPREIEN
Restanten in alle
maten voor de

Halve prijs
KATOENEN

SPREIEN
in geel, blauw en naturel

1 persoons van ƒ 149
nu ƒ 79,-

2 persoons van ƒ 199
nu/ 109,-

Lits Jumeaux ƒ 239
nu/ 129,-

SYNTHETISCHE DEKENS
l persoons 160x240 van M 9,- voor 79,

litsjumeaux 220x240 van 159,- voor 99,-

KEUKEN
KEUKEN SETS
KEUKENDOEK + THEEDOEK (Elias, DDDDD en Jorzolino)

van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.
van 3,95 nu 4 voor IO,OO

THEEDOEKEN ASSORTIE
Jorzolino 8,95 nu 5 voor 29,95

PANLAPPENSET
vanaf 7.90 nu voor3,95

KEUKENSCHORTEN vanaf 9,95

HALFLINNEN THEEDOEKEN
van 10,95 nu 2 voor 12,95

ZOMERDEKBEDDEN
Zomerdekbed met een vulling
van zijde met wol

1 perso^^
van ƒ l̂ P

2 persoons 200/200
van ƒ 239 nu ƒ

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

KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling
en katoenen tijk, anti dllciqisch Van 29,95

nu 2 voor 39,*
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en
een katoenen tijk. anti-allergisch. goed
wasbaar en bii te vullen Van 79,= voor
69,=

nu 2 voor 99,-
Eendeveren kussen Van 59,= voor 49,=

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk
machtig. Van 119.=

nu voor 59,-
• kussens Van l 19,

nu voor 89,-
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

nu voor 99,-
Stevig gevuld kapokkussen.
Van 69,= voor 59,-

CLt lucvt-it! i MJütrn. van 37,= vuui ^ / , — '_«%

nu 2 voor 79,' „u 2 voor 89,
Stevig vogelverenkussen.
Van 39.= voor 29,=

nu 2 voor 39,-

^ v

Tevens grote kollektie
donskussens en
neksteun-kussens!

1 persoons 140/200
van ƒ 199 nu f 129y'
Ook leverbaar in extra lang 140/220.

2 persoons 200/200 t -^
van ƒ 289 nu f | yy y.

Uts Jumeaux 240/20(L ̂ ^
van ƒ 319 "u/2J9,'

Zomerdekbed met een vulling
van 100% katoen en ook een
kantoenentijk.

Zomerdekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 100%
katoenentijk.
Lichtgewicht en heel soepel.

TUINTAFEL-
KLEDEN

Rond, rechthoekig en

vierkant, 3 kleuren in

een leuke ruit.

170 cm rond

van 95,00 voor 35,00

140/180 cm

van 39,95 voor 29,95

90/90 cm

van 24,95 voor 14,95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde,

vierkante en recht-

hoekige tafelkleden en

dekservetten.

Effen en gedessineerd.

20 tot 50% Korting

Douchegordiinen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN

55x90 van 42,95 nu 34,95

60x110 van 52,95 nu 45,OO

70x140 van 79,95 nu 55,OO

WC-mat van 29.95 nu 19,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT

Van Aqua Nova, maat 55x90 cm,

kleuren zalm, blauw en oud rose

HALVE PRIJS
van 79.95 nu 39,95

BADSETS (badmat+toiletmat)

van Aqua Nova met _-0/

kortingen tot 50%

Topkwaliteit baddoeken van o.a.

Seahorse, Cannon, Jorzolino en

Vossen Maat: 60x l l O cm,

nu 2 voor ƒ 25,00

WASHANDJES 6 voor ƒ 1 O, 00

2 BADDOEKEN + 2 WASHANDJES

Kleuren, brique, blauw, groen en

wit. Maat 60x110 cm,

van ƒ 49,95 voor ƒ 29,95

BAD- EN STRANDLAKENS

Keuze uit wel 30 dessins en/of

kleuren. Vele aanbiedingen.

Bijvoorbeeld, badlaken uni, maat

100x170 cm kleuren: geel, rood,

blauw en groen

van ƒ 39,95 voor ƒ 29,95

HOESLAKENS

Bac^Btretch

1 pers. van 29,95 HU 19,95

2 pers. van 44,50 HU 29,95

litsjum. van 54,95 HU 39,95

JERSEY HOESiy\KENS

100% katoenen jersey,

mooie kwaliteit

1 pers. van 39,95 flU 29,95

2 pers. van 59,50 HU 44,95

Litsjum. van 69,- nu 59,95

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen

90/200 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 79,50 nu 29,95

180/200 van 99,00 nu 39,95

DORMA HOESLAKENS

Gedessineerd 90/200 en 140/200

van 69,= nu p.st. 14,95
2 voor 25,00

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS

1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers. van 42,50 nu 34,95

litsjum. van 49,50 nu 39,95

GLAD KATOENEN

HOESLAKENS VAN BORAS

Kleuren, zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.

van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

LAKENS

van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs

l-Persoons in de kleuren, wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,OO

Gedessineerde slopen
van 19,95 p. st. nu 2 voor 10,00

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

DEKENS
Schitterende dekens van
100% natuurlijk materiaal.
50% lamshaar en 50% scheerwol.
Maat 160x240 cm. mt\f\ f\f\
van 299 nu ƒ 199, 00
Schitterende dekens van 100%
kameelhaar.
Maat 160x240 cm. ->«o f\ f\
van 499,- nu ƒ 3 19,00

BADJASSEN

in verschillende kleuren en dessins

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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Internationale Kuipertoernooi op 17 en 18 augustus:

Voetbalvereniging Vorden gaat
samenwerken met Haarlemcup

WEEKENDDIENSTEN

Voetbalvereniging Vorden is een samen-
verwerkingsverband aangegaan met de
Haarlemcup. Het gaat hier om een groot
opgezet voetbaltoernooi waar dit jaar
driehonderdvijftig elftallen aan mee
doen. Door samen te werken met dit
evenement hoopt het jeugdbestuur van
W Vorden meer bekendheid te geven
aan haar eigen internationale Kuiper-
toernooi voor D-junioren dat jaarlijks in
de maand augustus wordt gehouden.
Ook op het gebied van organisatie en
public relations hoopt het jeugdbestuur
van de voetbalvereniging Vorden infor-
matie te kunnen uitwisselen met de
Haarlemcup.

Het samenwerkingsverband met de
Haarlemcup is op een toevallige wijze tot
stand gekomen. Het eerste contact werd
anderhalve maand geleden gelegd door
de drie Heao-studenten uit Tilburg die
stage liepen bij W Vorden en als op-
dracht hadden meegekregen om een on-
derzoek te doen naar de toekomst van
het Internationale Kuipertoernooi.
Tijdens dit onderzoek kwamen Mark
Ekels, Martijn Talens en Sten Spruit in
contact het de organisatoren van de
Haarlemcup. Deze vertelden hen dat de
Haarlemcup meer bekendheid wil heb-
ben in het oosten van het land. Bij de drie
sporteconomen ging er toen gelijk een
belletje rinkelen, omdat W Vorden haar
eigen Kuipertoernooi voor D-junioren
landelijk zo breed mogelijk wil promo-
ten. "Het mes snijdt nu van twee kanten",
aldus Sten Spruit van de Heao in Tilburg.
"Door samen te werken met de
Haarlemcup kunnen ze daar het toernooi
in Vorden promoten, terwijl de voetbal-
vereniging Vorden weer reclame maakt
voor het toernooi in Haarlem."
De Haarlemcup is veel groter van opzet
van het Kuipertoernooi. Zo doen er dit
jaar driehonderdvijftig teams aan mee en
duurt het toernooi vijf dagen. Het toer-
nooi in Haarlem wordt deze week gehou-

den en in het programmaboekje wordt
het Kuipertoernooi in Vorden uitgebreid
gepromoot. De drie studenten van de
Heao gaan deze week een kijkje nemen in
Haarlem. Ze doen dat samen met jeugd-
voorzitter Jan Borgonjen van W Vorden.
"We zijn heel benieuwd wat we daar aan-
treffen", zegt Sten Spruit. "Het schijnt dat
tijdens het toernooi heel Noord-Holland
op z'n kop staat. Maar dat kan ook ei-
genlijk niet anders. Als er in totaal 350
teams aan meedoen dan kun je wel na-
gaan dat het deze week een zeer groot
spektakel is in de regio Haarlem. Het
wordt ook niet voor niets gesponsord
door Coca Cola."
De drie Heao-studenten hebben inmid-
dels hun stage bij W Vorden afgrond.
De sporteconomen zijn van mening dat
het Kuipertoernooi in de toekomst veel
groter moet worden opgezet. "Naast D-
junioren moeten er ook C-junioren wor-
den uitgenodigd voor het toernooi. En
daarbij moeten we vooral verenigingen
als De Graafschap, Twente en Vitesse niet
vergeten.'Het ̂ katuurlijk leuk dat Ajax,
PSV en Feyen«rd elk jaar naar Vorden
komen, maar we mogen daarbij de ver-
enigingen uit de regio niet over het hoofd
zien. Verder is het zo dat het Kuiper-
toernooi de afgelopen jaren hoofdzakelijk
gefinancierd v^kj door plaatselijke mid-
denstanders. Mc groep zal in de toe-
komst veel breder moeten worden. Naast
locale sponsors moet de voetbalvereni-
ging ook op zoek gaan naar regionale en
landelijke bedrijven. Alleen op die manier
kun je het Kuipertoernooi continueren.
Want het mag niet zo zijn dat het toer-
nooi niet meer kan worden gehouden
omdat enkele grote plaatselijke spon-
soren een jaartje willen overslaan. En dat
gevaar zit er natuurlijk in als je elk jaar
een Kuipertoernooi organiseert. We heb-
ben onze aanbevelingen onlangs aange-
boden aan het jeugdbestuur. Het is nu
zaak om daar iets mee te gaan doen", al-
dus Mark Ekels.

Nieuwe attractie
bij "In de Dennen" Wandeling
Het bestuur van zwembad "In de
Dennen" streeft er naar de recreatieve
mogelijkheden van het bad zoveel moge-
lijk uit te breiden. Zoals bekend is er
naast een programma van zwemactivitei-
ten bij het zwembad ook een fraai gele-
gen mini-golfbaan waar jaarlijks veel fa-
milies gebruik van maken. Deze zomer
wordt er een nieuwe attractie geïntrodu-
ceerd: de Wereldwielers. Kantinebeheer-
ster Roelien Hilbolling heeft een aantal
vier- en zespersoons fietsen aangeschaft
waarmee de hele familie een leuke tocht
kan maken in de prachtige omgeving van
Vorden. Deze fietsen kunnen niet omval-
len want ze hebben een dubbel stel wie-
len. Ze zijn dus niet gevaarlijk voor kin-
deren. Er zijn allerlei arrangementen mo-
gelijk.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
pagina 9

Woensdag 7 augustus start een wande-
ling over het landgoed 't Walien. Tijdens
deze wandeling wordt extra aandacht ge-
schonken aan herstelde elementen van de
ruin rondom het landhuis. De leiding van
de tocht is in handen van medewerkers
van Natuurmonumenten. De wandeling
duurt twee uur. Het vertrek is vanaf de
bushalte tegenover het landhuis aan de
Lochemseweg.

Vrijdag 9 augustus
(slot Fiets4daagse)

Hervormde Gemeente
Zondag 4 augustus 10.00 uur Evangelisatiedienst bij
kasteel Vorden (openluchtdienst), voorg. Ev. C.
Weeda, Almelo

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 augustus 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zut-
phen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur gez. openluchtdienst bij
kasteel Vorden. Voorganger: Ev. C. Weeda, Almelo;
19.00 uur ds. K. Dijk, Velp.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 3 augustus 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores: 4-5 augustus Pastoor E.
Lammers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Huisarts 3-4 augustus dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55.
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 afspraak)
komen èf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spredren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen

in de grote feesttent
te Laren (Gld.)

Tandarts 3-4 augustus dhr. J.H.H, de Lange, Lochem,
tel. (0573) 25 43 57. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuw^Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25J^É
Afspraakbureau tel. 59 28 92. ^ffoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 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 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken u dringend om op deze rijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde rijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.

Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij . 8.00 tot 1Ü.OO u u r , alleen telefonisch (0575) 46 14
M. Overige /aken op afspraak. Tel. (0575) 40 14 00.

ZorgCroep Oost-Gelderland
Kraam/org, kruiswerk en ge/msver/.orging, 24 uur
per dag bereikbaar VM te lefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 04 63. Steunpunt \-\'mtfiwijk tel (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-lansen, tel. (0575) 40 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van 14.00-
16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuisstraat. Info
55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vri jdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur , woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur , vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uu r .

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

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

Infbdierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zurphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma., wo. en
vr. van 9.00-11.00 uur; di. en do. van 9.00-10.00 uur.
TaFeltie Dek-Ie
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementefende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

Tafeltje Dek-Je
Ma. t/m vr. russen 9.00 en 10.00 uur . Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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-
doet.

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

ligt vanaf 2 augustus 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

adres van de inrichting:
om:

de heer H. Derks
(Gasterij Schoenaker)
Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden

Ruurloseweg 64
een revisie-vergunning
voor een café-/zalencentrum

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 direkte 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 dit besluit 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 Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 13 september 1996.

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
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 30 juli 1996
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

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

BEACH-PARTY VORDEN
zaterdag 10 augustus

aanvang 20.OO uur exact

HEKSEN
VOGELVERSCHRIKKERS

TAKKE-WIJVEN

TATTOO

BODY-PAINT

Voorverkoop é f 17,50
WV - De Herberg

Focus-Fashion kledingzaken

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Elke 1 e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Een geslaagde barbecue
... wij zorgen er voor!

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

PAMPA-
SCHIJVEN

per stuk T Ij

WEEKEND

500 gram priklapjes
+

500 gram
H.O.H. GEHAKT

samen f 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
Gebraden gehakt

Zure zult
Schouderham, leverkaas

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

r kilo f 6,95
4 Atlantaburgers +

4 vlindervinken
samen f 7,95

Markt aanbieding
Bami/nasi 1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

SMULLERS OPGELET

Gebraden Zeeuws spek
100 gram 1,95

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)5514

—•
Technische Dienstverlening

Smederij Besselink

U belt,
wij komen! ^fcl

24-uurs service ^m

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis' of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

^

Vakantiesluiting
maandag 5 augustus t/m

woensdag 21 augustus a.s.

GRANDIOZE
OPRUIMING

Profiteer nu

0% kort i n
lies moet weg

trijdéns deze actiedagen alleen contant
geen waardebonnen

dijkemnon

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; eikeregel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Voor metsel- en timmer-
werk kunt u Harmsen bellen.
Tel. (0575) 55 14 86

• Te koop: onbespoten rog-
gestro, prima kwaliteit, van
het land of oogst '95. G.J.
Harmsen, tel. (0575) 55 14 88

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet (0575) 55 28 25

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. F. van 'Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• TE KOOP: imperïal/alles-
drager Astra f 120,-. Langeveld,
Vorden. Tel. (0575) 55 25 71.

• Te koop gevraagd: ouder-
wets model tuinbank (rond-
lopende dunne latjes). Tel.
(0575) 55 32 67

• Student (21) zoekt per
direct: leuke bijbaan voor op
de zaterdag in Vorden e.o.
Reacties onder nr. V 19-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: Kadett Hatch-
back 1.3S 85 z.g.o.h. nw.
APK. Tel. (0575) 55 64 45

• Te koop: nest jonge poes-
jes, zuiver ras Heilige Bir-
maan. Schoenaker, Vierakker-
sestraatweg 22, Vierakker, tel.
(0575) 52 17 60

• Verhuisd per 26-7-1996
van Hengeloseweg naar De
Wehme, kamer 9, Nieuwstad
32, 7251 AJ Vorden: mevr.
J.P.B. Zweverink-Zweverink

• De open luchtdienst op
zondag 4 augustus om 10.00
uur wordt uitgezonden door
Achterhoek FM op 107.4
MHz (kabel 87.5)

• Te koop: aardappelen,
boerenkool, sla, andijvie,
knolraap, rode biet, groen-
lof en preiplanten, diverse
soorten groente. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

r i g & g r

Zutphenseweg 5, Vorden, tel. (0575) 55 13 34

•v™«vmmmm®m®mmmmswm®mmmmmmammmmmwsm

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.



Een heel groot wonder,
een klein nieuw leven.

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

Jarno

13 juli 1996

Evert en Henriëtte
Otten-Horck
Joyce

Sekdijk 1, 7251 JB Vorden
Tel. (0575) 55 69 02

Wilt u beschuit met muisjes
komen eten,
laat het ons dan van tevoren
weten.

Hartelijk dank aan allen die,
op welke wijze ook, ons 50-
jarig huwelijk tot een fijne dag
hebben gemaakt.

Toon en Aaltjen
Klein Ikkink-
Groot Jebbink

Vorden, juli 1996
Stuwdijk 3

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

GERDA
REMMERS-HUISKES

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Namens de kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie H.J. Remmers

Vorden, juli 1996

Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen
van medeleven die wij tijdens
het ziek-zijn, het sterven en de
teraardebestelling van mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder
en onze lieve dochter

RIA
WIEGMAN-BENNINK

mochten ondervinden, zeggen
wij u hartelijk dank.
Het is een goed gevoel zoveel
mensen om je heen te weten.

Gieten: D.T. Wiegman
en kinderen

Vorden: Fam. B.F. Bennink

Juli 1996

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
man, vader en opa

MARINUS WILLEMSEN

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

J. Willemsen-
Borgonjen
Kinderen en
kleinkinderen

Hengelo (Gld.), juli 1996

DOKTER
DAGEVOS

heeft de

PRACTIJK
GESLOTEN

van zaterdag 3 aug.
t/m zondag 25 aug.

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

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

Patiënten wier achternaam
begint met L t/m Z kunnen

terecht bij
dr. Haas,

tel. 55 16 78

Op zondag 11 augustus a.s. zijn wij
40 jaar getrouwd

Rinus en Dikkie Rothman

Ter gelegenheid hiervan geven wij
een receptie op zaterdag 10 augus-
tus van 15.00 tot 16.30 uur bij bode-
ga 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Graaf van Limburg Stirumstraat 7
7251 XG Vorden
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'Ik zie een poort wijd open staan'

In de gezegende ouderdom van 90 jaar is op 24
juli 1996 van ons heengegaan onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

HENDERIKUS WOLTERUS
OFFEREINS

SINDS 10 NOVEMBER 1979 WEDUWNAAR VAN
G.H. VAN ZUILEKOM

Alphen a/d Rijn:

Assen:

Rijnsburg:

Hoogeveen:

Vorden:

El burg:

Zutphen:

C. Offereins
A. Offereins-Kloostra
W. Offereins-van Duuren
P. van Duuren t
E. Offereins
T. Brussee
J. Offereins
l. Offereins-Karsten
T. Klein Kranenbarg-Offereins
G. Klein Kranenbarg
C. Koridon-Offereins
J. Koridon
G. Dijkman-Offereins
E. Dijkman
Kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentie-adres:
Fam. G. Klein Kranenbarg
Molenweg 4, 7251 EE Vor

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 29
juli op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Sterven doe je niet in eens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is gek maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer ben je
aan je laatste beetje toe.

Na een eenvoudig leven vol liefde en zorg voor
haar gezin, overleed, na voorzien te zijn van het H.
Sacrament der zieken, onze lieve moeder en oma

REINIRA MARIA TAKKENKAMP
WEDUWE VAN HERMANUS HENDRIKUS ROELVINK

op de leeftijd van 85 jaar.

Henk
Ton en Anneke

Simone en Sander
Jan en Rita

Ivo en Sharon

Harrie

28 juli 1996
7251 LW Vorden
Ruurloseweg 90

Donderdag 1 augustus om 19.30 uur is er een
avondwake in de Christus Koningkerk, Het Jeb-
bink 8 te Vorden, waarna er gelegenheid is tot
condoleren en afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De gezongen uitvaartmis zal plaatsvinden op vrij-
dag 2 augustus om 10.30 uur in de H. Antonius
van Paduakerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg.
Aansluitend volgt de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.

Gelegenheid tot condoleren in 't Wapen van 't
Medler', Ruurloseweg 114 te Vorden na afloop van
de begrafenis.

Zij die geen kaart hebben ontvangen, kunnen
deze advertentie als zodanig beschouwen.

Een gouden
vondst van de
Keurslaaer.

balletje speciaal,
per stuk
500 gram
Shoarmavlees
met saus en 5 broodjes

Varkensfricandeau
100 gram

Boterhamworst
100 gram

95 Mosterdrollade
100 gram 139

1

O

29

98

Ham-preisalade
100 gram 139

Keurslager

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

Op 91-jarige leeftijd is overleden onze zuster,
schoonzuster en tante

TONI/£EINDINA
BOERSBROEK-WENTINK

WEDUWE VAN JOH. BOERSBROEK

Vorden: B. Wentink
Vorden: A. Kamperman-Wentink

W. Kamperman
Lochem: J. Eskes-Wentink

F. Eskes
Vorden: Joh. Wentink

H. Wentink-Brummelman

27 jul i 1996

BEACH-PARTY VORDEN
zaterdag 1O augustus

aanvang 2O.OO uur exact

QUEEN SANDY & World Band
JOVINK ft de Voederbietels

CALL THE POLICE

LAS SIGNORITAS 6ITANAS

STRIJK & ZET

Voorverkoop a f 17,50
WV - De Herberg

Focus-Fashion kledingzaken

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

De openbare
bibliotheek blijft
in de vakantie
open

Wel zijn er beperkte openingstijden in de perio-
de van 29 juli tot en met 17 augustus:

dinsdag van 15.30 - 17.30 uur
woensdag van 15.30 - 17.30 uur
donderdag van 15.30 - 17.30 uur
vrijdag van 15.30 - 19.30 uur
zaterdag van 10.00 - 12.OO uur

Wij wensen u een prettige vakantie!

Vanaf heden zijn we weer
gestart met de verkoop van
door ons zelf geteelde snij-
bloemen.

We zien jullie graag
weer langs komen

SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

Te huur aangeboden
m.i.v. 1 augustus a.s.

EEN GARAGE
aan het Molenplan

te Vorden.
Huurprijs f 57,50

per maand

WONINGSTICHTING
THUIS BEST
Tel. 46 14 60

Wegens vakantie gesloten
van maandag 12 t/m zaterdag 31 augustus

(juulta

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. (0575) 55.30 25

Dit mo'j metmaken
21 september

concert

BOH FOI TOCH
Sporthal „De Kamp"

Hengelo (GLD)

Veurverkoop a f 17,50:
Café 't Hoekje, Hengelo
Hotel Leemreis, Hengelo

Expert Arendsen, Hengelo
Bakkerij Hekkelman, Hengelo

Grand café de Egelantier, Hengelo
Weulen Kranenbarg, Vorden



• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 23 ju l i jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:
de heer J. van Oosten voor het bouwen
van een dakkapel op het perceel
Margrietlaan 20 te Vorden.

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

CTIE STICHTING
SOLIDARITEIT MET
IRA A NS E MENSEN

De stichting Solidariteit met Iraanse
mensen heeft te kennen gegeven om
onder andere in Vorden een actie te wil-
len houden, in de vorm van verkoop van
kranten en/of brochures tegen betaling
van ongeveer de kostprijs. Voor het hou-
den van deze actie is geen voorafgaande
toestemming vereist omdat artikel? van
de Grondwet bepaalt dat niemand voor-
afgaand verlof nodig heeft om door de
drukpers gedachten of gevoelens te
openbaren, behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet.

Het aanvaarden van een vrijwillige gift is
daarbij toegestaan. Niet toegestaan is
het actief geld inzamelen door bij het
verspreiden van de krant te vermelden
dat de opbrengst voor een goed doel is
bestemd.

EMEENTEGIDS

De voorbereidingen voor de Gemeen-
tegids 1997 zijn begonnen. Tot 15 sep-
tember aanstaande kunt u adreswijzigin-
gen etc. doorgeven aan de afdeling be-
stuur, de heer R. Verstegen.

ASTST&ING
BELEIDSNOTA'S

De gemeenteraad heeft op 9 jul i jongst-
leden de nota's:

(hoofd)-verblij^P niet,'
de Wet op de openluchtrecreatie en het
beleid in de gemeente Vorden en Recre-
atie in natuur- en stiltegebieden vastge-
steld.

Vanaf donderdag l augustus aanstaande
liggen deze nota's voor iedereen ter
inzage bij de sector Samenleving (kan-
toorunit bij het gemeentehuis).

/Q

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 2 tor en met 30 augustus 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Woningst icht ing Thuis Best, Postbus 22, 7255 ZG Hengelo Gld.,
voor u i tbre id ing van een verzorgingstehuis met tijdelijke huisvesting
op het perceel Nieuwstad 32 te Vorden;

2. 't Beeckland Scholengemeenschap voor V.B.O., Het Hoge 41,
7251 XV Vorden, voor uitbreiding van een schoolgebouw op het
perceel Het Hoge 41 te Vorden.

NSPRAAKREACTIES OP DE STARTNOTITIE NOORD-OOSTELIJKE
VERBINDING (SPOORLIJN TUSSEN DE BETUWEROUTE EN OLDEN-
ZAAL)

In de periode van 15 april tot en met 10 juni 1996 lag de Startnotitie Noord-ooste-
lijke verbinding ter inzage en kon een ieder daarop reageren. Het Inspraakpunt
Startnotities Noord-oostelijke verbinding en Rijksweg 15 heeft in totaal zo'n 1600
schriftelijke reacties ontvangen, waarvan ruim 100 reacties van inwoners van
Vierakker en Wichmond. Verder hebben onder andere landbouworganisaties,
natuurbeschermingsorganisaties en overheidsinstanties hun zienswijzen kenbaar
gemaakt.
U kunt de gebundelde inspraakreacties tot en met 30 september aanstaande, inzien in
de Rabobank te Wichmond, de openbare bibliotheek in Vorden en in het gemeente-
huis bij de afdeling gemeentewerken (in de boerderij).

UOTERINGSBELEID KLEINSCHALIGE KAMPEERTERREINEN
INDE GEMEENTE VORDEN

Op 16 jul i 1996 hebben burgemeester en wethouders het quoteringsbeleid voor
kleinschalige kampeerterreinen (artikel 8 Wet op de Openluchtrecreatie) in ontwerp
vastgesteld. Maximaal mogen er in de gemeente Vorden 15 kleinschalige kampeer-
terreinen komen waarbij burgemeester en wethouders spreiding van de kampeer-
plaatsen over de gemeente nastreven.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing te verklaren, alvorens het beleid definitief vast te stel-
len. Dit betekent dat belanghebbenden (ook rechtspersonen), hun visie op het voor-
genomen beleid kenbaar kunnen maken.
Vanaf donderdag 25 jul i 1996 ligt de nota "quoteringsbeleid gemeente Vorden voor
kleinschalige kampeerterreinen in de gemeente Vorden" gedurende vier weken (dus
tot en met donderdag 22 augustus 1996) voor iedereen ter inzage bij de afdeling
bestuur in de kantoorunit bij Kasteel Vorden, en kunnen belanghebbenden hun
zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling aan burgemeester en wethouders ken-
baar maken.

ANH OU DEN AANVRAGEN OM VRIJSTELLINGEN
VOOR KLEINSCHALIGE KAMPEERTERREINEN

Burgemeester en wethouders hebben op 23 jul i jongstleden besloten om aanvragen
om een vrijstelling voor kleinschalige kampeerterreinen, die zijn ingediend na de start
van de openbare voorbereidingsprocedure voor het quoteringsbeleid (25 ju l i 1996)
aan te houden totdat het quoteringsbeleid definitief is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders vinden dit noodzakelijk om te voorkomen dat door een
toename van het aantal aanvragen om vrijstelling, het aantal kleinschalige kampeer-
terreinen groter wordt dan het in die nota genoemde aantal van 15.

ERZEKERINGEN VRIJWILLIGERS

In het door de gemeenteraad op 20 december 1994 vastgestelde Welzijnsplan 1995-
1998 hebben burgemee^^en wethouders aangegeven te onderzoeken of het moge-
lijk is om voor de risico^^ie vrijwilligers lopen bij het uitoefenen van hun taak een
verzekering af te sluiten. Het onderzoek richt zich op een verzekeringspakket dat
bestaat uit een ongevallenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring. •

Ongevallenverzekering ^fe
Een ongevallenverzekerm^ geeft een uitkering bij dood of invaliditeit als gevolg van
een ongeval. Daarnaast zijn ook beschadiging of verlies van persoonlijke eigendom-
men tot een bepaald bedrag gedekt. Ook kunnen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en
de kosten van geneeskundige behandeling worden meeverzekerd. De vrijwilligers
zijn verzekerd in de periode dat zij werkzaamheden verrichten die direct verband
houden met het vrijwilligerswerk (inclusief "woon-/werkverkeer").

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt zaak- en letselschade die vrijwilli-
gers tijdens hun werkzaamheden toebrengen aan derden en aan elkaar (onderlinge
aansprakelijkheid).
Voor het onderzoek is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de belangstelling van ver-
enigingen/instellingen. Wanneer u belangstelling heeft en niet schriftelijk door bur-
gemeester en wethouders bent benaderd, kunt u contact opnemen met de heer
Verstegen van de afdeling welzijn, telefoon 55 74 94. U krijgt dan een formulier toe-
gezonden dat u kunt invullen, waarbij u dit formulier vóór 16 september 1996 terug
moet zenden. Het invullen van het formulier geeft geen verplichting tot deelname
aan een verzekeringspool voor vrijwilligers of het afsluiten van een verzekering. Na
afronding van het onderzoek doen burgemeester en wethouders de gemeenteraad
een voorstel over de verzekering van vrijwilligers. Hierover volgt nadere informatie.

NTWERP-VERORDENING WINKELTIJDEN VORDEN 1996

Per l juni 1996 vervangt de Winkeltijdenwet de Winkelsluitingswet. Winkels mogen
op werkdagen open zijn tussen 06.00 en 22.00 uur. Op zon- en feestdagen geldt een
verplichte sluiting.
Op grond van deze wet heeft het college van burgemeester en wethouders de
Verordening winkeltijden Vorden 1996 in ontwerp vastgesteld. In de verordening kan
de gemeenteraad bepalen dat de winkels op werkdagen incidenteel ook tussen 22.00
en 06.00 uur geopend mogen zijn. Burgemeester en wethouders kunnen op grond
van de verordening 12 zon- en feestdagen per jaar aanwijzen waarop de winkels geo-
pend mogen zijn. Ook kan het college ontheffingen van de openstellingstijden ver-
lenen voor winkels in verband met het toerisme.
Burgemeester en wethouders willen, voordat zij de gemeenteraad een voorstel doen,
de ontwerp-Verordening voorleggen aan belanghebbenden. Burgemeester en wet-
houders kunnen de ontwerp-Verordening aan hand van reacties bijstellen.
Burgemeester en wethouders passen bij de totstandkoming van deze Verordening de
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht toe. Dit betekent dat de ontwerp-Verordening van l tot en met 29 augustus
1996 tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en
op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage ligt op de afdeling bestuur
van het gemeentehuis (kantoorunit bij het kasteel). U kunt deze ontwerp-
Verordening kosteloos inzien. Tegen betaling van rechten kunt u afschriften krijgen.
Uw zienswijze over de ontwerp-Verordening kunt u naar keuze schriftelijk of mon-
deling binnen deze periode naar voren brengen.
Naar verwachting vindt de behandeling van het voorstel van het college over de ont-
werp-Verordening plaats in de raadsvergadering van 22 oktober 1996.



ELDERSE MILIEUPRIJS 1996

"Schoner produceren, een zaak van visie". Onder dit motto gaat deze zomer de
Gelderse Milieuprijs 1996 van start. De doelgroep is industriële bedrijven.

De provincie Gelderland zoekt bedrijven die modern ondernemerschap koppelen
aan de zorg voor het milieu, bedrijven die actief bezig zijn met schoner produceren.
U bent een serieuze kandidaat als u binnen uw bedrijf initiatieven heeft genomen met
een van de volgende milieuvoordelen:

* voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies naar water, bodem
of lucht;

* verminderen van milieuschadelijkheid van afval en emissies;
* efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen, inclusief energie en water

De prijs bestaat uit een bronzen plaquette van de kunstenaar Cor Litjens en een geld-
bedrag van f. 10.000,—. De Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland
reikt begin volgend jaar de prijs uit tijdens een grote manifestatie over schoner pro-
duceren.

Voor meer informatie en het opvragen van inschrijfformulieren kunt u contact opne-
men met de provincie Gelderland, mevrouw R. ten Dam, telefoon 026-359 86 72, of
de heer L. Olthof van het Preventieteam van de dienst Milieu en Water, telefoon 026-
359 99 41.

ANPASSEN VANEEN GEDEELTE VAN HET INDUSTRIETERREIN
WERKVELD

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 14
lid 8 vrijstelling te verlenen van artikel 14 lid 3 van het bestemmingsplan "Vorden
Centrum en Oost 1994" voor het aanpassen van een gedeelte van industrieterrein
"Werkveld".

De (geringe) veranderingen hebben betrekking op de inrichting van de openbare
ruimte van de Indusrrieweg, Nijverheidsweg en Kerkhoflaan in verband met de revi-
talisering van het industrieterrein.

De ontwerp-wijziging ligt met ingang van donderdag l augustus 1996, gedurende
vier weken, voor eenieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze
periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

OGERE WAARDEN NA HERTAXATIE OP GROND VAN DE
WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN

begin augustus start hertaxatie woningen
In Vorden start taxatiebureau Houdringe begin augustus met het taxeren van de
woningen, winkels en (agrarische)bedrijven. De taxateurs zijn voorzien van een legi-
timatiebewijs. Wij verzoeken u, indien nodig, medewerking te verlenen aan het taxe-
ren (hier bent u overigens wettelijk toe verplicht).

Refenntiestelsel
In de afgelopen weken heeft bureau zij al een referentiestelsel opgebouwd. In heel
Vorden hebben zij meer dan 100 objecten heel nauwkeurig getaxeerd. Deze objecten
vormen de basis voor de overige taxaties. Bij iedere woning wordt een referentieob-
ject gezocht dat de meeste gelijkenissen vertoont. Eventuele verschillen geven dan
een hogere of lagere waarde t.o.v. elkaar.

Hogere waarde
De waarde van de woningen zal in veel gevallen flink hoger zijn dan de vorige keer
(peildatum 1/1/1990). Een voorlopige inschatting, na de resultaten van het referentie-
stelsel, is dat de waarden gemiddeld met ongeveer 50°/o omhoog gaan. Dit is een
gemiddelde. Dit houdt in dat de waarde van de ene woning misschien met
omhoog gaat maar die van een andere met 65°/o.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"'t Fietst toch wel lekker hé met dizze fietsen?"
"Oh jao, veural now de wind achter hebt, a'w zodemee weer op huus an
gaot zö'w wel 'n fitsken harder motn trean'.
Toon en Riek hadn zich allebeide 'n nieje fletse too-esteld. Zee waarn van
plan an de fietsvierdaagse in Laorne met te doen. Dat had volgens Toon
ok met de olde fietsen wel ekönd maor Riek wol dat neet. Die olde fietsen
waarn al wel viefentwintug jaor en daor zat meer roes as chroom an.
"De luu zölt menen da'w van 'n armen trekt', zei Riek die dat neet wol
hemmen.
Umme neet al 'n eersten dag biej de uutvallers te heurn woln ze now
alvaste maor un betjen trainen. Riek von ut weer neet al te vaste maor vol-
gens Toon kree'w hier toch gin reagen, "'n Achterhoek vedreigt zuutjes-
an, de bujjen wilt neet meer oaver 'n lessel".
Zo toern ze vegange wekke op Lochem an, daor he'j nog wat bulten. Ze
hadn now fietsen niet vesnellingen. Meschien raakn Riek, die van al dat
niejermoodse gedoe niks mos hemmen, dan ok oavertuugd van 't nut van
die vesnellingen. Tegen de bult op he'j d'r jao 't meeste gemak van.
't Was eers nog wel un betjen un gehörkte met Riek en Toon mos eur de
neudugge anwiezingen geven. Maor wieters ging 't 'n heeln meddag goed.
Biej 'n uutspanning waor ut nogal spookt dronken ze koffie. Wat later,
too zee via Gelster en Borklo weer in Barchem kwammen, gebruukn ze
daor maor 'n boterham. Dan konnen ze in huus ok zo in de stoel valln
veur de tillevisie.
Too zee in Barchem weer buutn kwammen was de loch zo oaver Vodd'n
hen knap dikke.
"Daor zit un bes schip met zoere appels", zei Riek.
"Oh, dat volt wel met, van 'n wiedten liekt 't altied slimmer as dat 't is".
Ze waarn al aadug kot biej Vodd'n too 't begon, eers 'n drop reagen.
"Daor wieterop steet un schuurken, lao'w zien da'w daor schuuln kont".
Zee zatn de sjas t'r in maor waarn al nao vieftug meter zo nat as vezopn
katten, zo gong 't t'r op.
En too begon 't ok nog te hageln met keurne zo groot as 'n ei van un gie-
teling. Riek was kats buutn aosurn too zee de schure indokn.
"Gaot daor maor zitn op die planken, dan kö'j effen biej kommen".
Toon bleef zelf in 'n deurpos staon u m 't weer an te zien.
"Zee hebt de schuure goed e-carboleumt", zei Toon die von dat 't t'r nogal
stonk.
"Ajakkes", zei Riek opens, "dizze planken bunt ok nog nat, ik zitte heel
onder de carboleum."
Too 't slimste oaver was bunt ze op huus an etoerd. De aadugheid was t'r
veur vandage schone af. Riek stonk 'n uur in de wind. "Ik kan roekn wao'j
hen fietst", zei |Toon.
"Jao, jao, lol iej maor, de bokse en 't jack kan 'k wel weggooien".
Riek ging in huus metene onder de douche. En too Toon eur ondergoed,
waor de carboleum ok in-etrokken was, biej 't andere goed in de was-
mande gooien, was 'n dag natuurlijk helemaols veknald. Maor zo gauw ze
dit least zal 't wel weer goed wean tussen Toon en Riek. Alles hef effen
tied neudug, ok biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

the
Markt 21
Zelhem

Tel. (0314) 62 37 06

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

GEHANDICAPTEN PLATFORM
HOUDT SPREEKUUR

van 14.00 tot 16.00 uur in het kantoor van de SWOV,
Raadhuisstraat 1 op dinsdag 6 augustus a.s.

Info tel. 55 19 69

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

Sticht ing Vluchteling.Oen Haag

Giro 999

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Geboortekaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

* JONG BELEGEN KAAS
1000 gram

LEERDAMMER GATENKAAS
10.50

500 gram 8.45

* HUISNOTENMIX
250 gram

• VORDENS LEKKERNIJ
SELLERYSALADE + KRUIDENKAAS | gg
100 gram 1?

LET OP! VAKANTIE
VAN 6 T/M 21 AUG.

KAAS-/NOTEN-/WIJN WINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73



Geslaagde braderie in Wichmond

De biljartvereniging KOT in Wichmond kan terug kijken op een geslaagde braderie. Met name op zondag was er zeer veel publiek naar Wichmond geko-
men. Het mooie weer zorgde ervoor dat de bezoekers tot laat in de middag bleven rondwandelen. De kraamhouders hadden dus niets te klagen. Ook de North
Hill Country Dancers trokken veel bekijks en wisten met hun demonstraties het publiek uistekend te vermaken. De braderie werd zondagavond afgesloten met
een verloting. 4fe

Is uw drukwerk vakwerk ^worden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Jaarverslag Thuis Best goedgekeurd:

1995 in teken van overname
gemeentelijk woningbedrijf
Onlangs is het jaarverslag, het volkshuis-
vestingsverslag en de jaarrekening over
1995 door het bestuur van Thuis Best
vastgesteld en door de Raad van
Commissarissen goedgekeurd. 1995 is
door Thuis Best voor een belangrijk deel
gebruikt voor consolidatie. Dit houdt in
dat de overname van het gemeentelijk
woningbedrijf Zelhem per l januari 1995
hecht en duurzaam is gemaakt.

Zo heeft er een uitgebreide technische in-
ventarisatie van het bezit in Zelhem
plaatsgevonden en zijn de woningen vol-
ledig geïntegreeerd in de geautomatiseer-
de bestanden. Door naast de woningen
tevens de medewerkers over te nemen,
kan worden gesteld dat de kwetsbaarheid
van de corporatie gedeeltelijk is vermin-
derd. Door de vergroting van het wo-
ningbestand zijn de risico's kleineer ge-
worden, is de efficiency vergroot, wordt
er resultaat- en klantvriendelijker gewerkt
en is de plaats van Thuis Best in dit deel
van de regio versterkt.
In het verslagjaar is de interne organisatie
aangepast met als resultaat een nieuwe
organisatieopzet alsmede uitbreiding van
een aantal medewerkers. Door de over-
name en wijziging van de organisatie
hoopt Thuis Best de huurders en wo-
ningzoekenden nog beter te kunnen be-
dienen. Veel aandacht is en wordt er be-

steed aan het overleg met de huurders-
verenigingen, waardoor via hen de huur-
ders nog beter bij het beleid en beheer
worden oetrokken. Er is verder een start
gemaakt met uitvoerige verdieping van
een aantal beleidsvelden teneinde ook in
de komende jaren optimaal te kunnen in-
spelen op de maatschappelijke en be-
stuurlijke ontwikkelingen.

De volkshuisvesting is sterk aan verande-
ring onderhevig. Mede als gevolg van de
bruteringsoperatie, maar ook het subsi-
dieloos bouwen en renoveren verandert
daarbij de volkshuisvesting van karakter.
Deze ontwikkelingen hebben onder meer
tot gevolg dat de woningstichting in toe-
nemende mate als ondernemer moet
functioneren. Daarbij wordt Thuis Best
met betrekking tot de sociale woning-
bouw geconfronteerd met een terugtre-
dende overheid en een snel wijzigende
woningmarkt. Dee factoren hebben Thuis
Best genoodzaakt tot een heroriëntatie op
haar eigen positie. Dit betekent dat er
door woningstichting Thuis Best nog
meer dan voorheen gestreefd moet wor-
den naar een organisatie die flexibel in-
speelt op de wensen van verschillende
martkpartijen. Ook schaalvergroting
door fusie of samenwerking is in dit ka-
der een steeds meer voorkomende ont-
wikkeling.

JULI

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

31 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
31 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde

AUGUSTUS

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

1 VW: HSV De Snoekbaars,
open viswedstrijd

2 VW: concert zomerorkest
op het marktplein

3 VW Fietstocht en Open Dagbedrij-
ven

4 Openluchtdienst bij Kasteel Vorden
6 VW Open Dag bij Boerderij Bouw-

meester
7 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
7 Zwembad: proefzwemmen
7 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
10 Kunstmarkt in Vorden
10 Zwembad: diplomazwemmen
11 VW Kastelentocht "In de Reep'n"
11 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrijd
13 ANBO: middagfietstocht,

vanaf Kerkplein, info 55 17 95
14 VW Avondwandeling "den Bramel"
14 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
14 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
17-18 w Vorden Jeugd toernooi
21 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
21 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde

21 VW Avondwandeling "Den Bra-
mel"

24 Volksfeest Wichmond Vogelschie-
ten

25 Volksfeest Wichmond Fietsoriënte-
ringsrit

25 Vorden zingt in de Dorpskerk
25 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrij d
26 Zwembad: proefzwemmen
26 Avondwandeling 't Hackfort
27 Oranjeloop Volksfeest Wichmond
27 Spel en spektakel Volksfeest Wich-

mond
27 VW Lezing Landleven Oud Achter-

hoek
27 ANBO: dagfietstocht vanaf Kerk-

plein, info 55 17 95
28 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
28 Zwembad: proefzwemmen
28 Welfare De Wehme: handwerken
28 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Wielerronde van Wichmond
30 Zwembad: diplomazwemmen
30-31 Volksfeest Wichmond
31 Zwembad: diplomazwemmen
31 Zwembad: kampioenschappen

zwemmen
SEPTEMBER

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

3 HVG Dorp Fietstocht
4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
4 HVG Linde Schaapherder Abbink,

Eibergen
4 Bloemschikken Floralia
11 Welfare Handwerken Wehme
11 Bloemschikken Floralia
11 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en wer-

ken in Afrika
18 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Bloemschikken Floralia
20-21-22 Floralia Tentoonstelling Dorps-

centrum
22 Koffieconcert Kranenburg-Concor-

dia bij Gasterij Schoenaker
22 Fietstocht Volksfeest Linde
25 Welfare Najaarscontactmiddag Weh-

me
25 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
26 Bejaardenkring reisje
26 Revue Volksfeest Linde
27 Vogelschieten Keizerschieten Volks-

feest Linde
28 Volksspelen dansavond Volksfeest

Linde
29 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrij-

den Vorden-Hengelo

HONDEPOEP

RUIM1

OP
DIE TROEP!.'

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben het af-
gelopen weekend deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Houdeng. De uitslagen
waren als volgt : G en H Boesveld l, 15;
A en A Winkels 2, 7, 8, 10, 13, 16, 18;
H.A. Eykelkamp 3, 12, 19; H.E. Pasman 4;
E. Bruinsma 5; T. Wesselink 6; M.
Olieslager 9, 17; C. Bruinsma 11, 14; A.A.
Jurriens 20.



Hartis: Nieuwe hulp-
verleningsorganisatie
voor hartpatiënten.

In Nederland is een nieuwe organisatie onder de naam Hartis van start gegaan.
Deze organisatie heeft tot doel om naast de reeds bestaande voorzieningen acute hulp-
verlening te bieden voor hartpatiënten die een hartinfarct hebben gehad of die op de
wachtlijst staan voor een hartoperatie.
Hartis biedt 24 uur per dag de mogelijkheid om direct de situatie van het hart te laten
beoordelen. Bij een hartaanval telt iedere seconde. Momenteel duurt het gemiddeld drie
uur tussen het signaleren van hartklachten en de noodzakelijke behandeling in het zie-
kenhuis. Door de besluitvorming te versnellen is het met Hartis mogelijk twee uur eer-
der behandeld te worden.

Tijdwinst biedt grotere
kans op genezing
Tijd is een van de belangri jkste factoren bij acute hartproblemen.
Een snelle behandeling vergroot de kans op overlevmg en kan de
schade aan het hart beperken, waardoor de kans op vol ledig herstel
toeneemt. De tijd tussen de eerste symptomen van een hartaanval en
het begin van de behandeling in het ziekenhuis kost gemiddeld meer
dan drie uren. Dat heeft een aantal redenen:

• De pat iënt aarzelt met het waarschuwen van de huisarts ("mis-
schien valt het wel mee") of is niet in staat deze snel te bereiken.

• De huisarts heeft ook t i j d nodig om naar'de pat iënt toe te komen
en een diagnose te s te l len.

• In het ziekenhuis moet de diagnose bevestigd worden, voordat tot
behandeling kan worden overgegaan.

De werkwijze van
Hartis
Abonnees van Hartis hebben al-
tijd en overal een eigen Hart is
Elektrocardiotbon tot hun be-
schikking. Daarmee kan de abon-
nee op elk gewenst moment /elf
een Elektrocardiogram (ECG) op-
nemen. Als men het alarnicentrum
in Weesp belt wordt de telefoon
beantwoord door gespecialiseerde
artsen, die direct per computer be-
schikken over het medisch dossier
en een standaard ECG van de
abonnee.Wanneer er geen acute
problemen zijn. geven de artsen
advies en kan de abonnee gerust-
gesteld worden.
Van elk belangrijk contact v a n de
abonnee met Hartis worden de
cardioloog en de huisarts direct op
de hoogte gesteld.

1 Abonnees van Hartis
hebben altijd en overal
een eigen Hartis Elektro-
cardiotbon tot hun be-
schikking.

1 De abonnee kan op elk
gewenst moment zelf
een Elektrocardiogram
(ECG) opnemen.

1 De abonnee belt het
alarmcentrum in Weesp
waar de telefoon wordt
beantwoord door gespe-
cialiseerde artsen

1 De artsen beschikken di
reet per computer over
het medische dossier en
een standaard ECG van
de abonnee.

> De abonnee vertelt zijn
of haar klachten en
stuurt via dezelfde tele-
foonlijn het zelfopgeno-
men ECG door.

1 De artsen van Hartis
kunnen op basis van de-
ze historische en actuele
informatie goed beoor-
delen hoe de toestand
van het hart is.

> Als snelle behandeling
noodzakelijk is wordt di-
rect een ambulance naar
de abonnee toegestuurd.

i Wanneer er geen acute
problemen z i jn geven de
artsen advies en kan de
abonnee gerustgesteld
worden.

• Van elk belangrijk con-
tact van de abonnee met
Hartis worden de cardio-
loog en de huisarts direct
op de hoogte gesteld.

Snelle beoordeling van
de toestand van het
hart is noodzaak
De tijd tussen de eerste symptomen en de behandeling wordt aan-
zienlijk bekort^emdat:

• Hartis continu telefonisch bereikbaar is. dus ook 's-nachts en in
het weekend.

• De abonnee kan zonder aarzeling bij de eerste klachten al bellen.

• Alle belangrijke medische gegevens en een standaard ECG van
de abonnee zijn direct beschikbaar.

• Binnen enkele minuten kan een beslissing worden genomen en
een ambulance gestuurd.

• Het ontvangende ziekenhuis krijgt een ECG en andere medische
informatie direct toegestuurd.

• De huisarts wordt ook onmiddellijk op de hoogte gesteld van de
noodoproep.

Chris de Jonge (61)
uit Workum
"Dankzij Hartis ben ik minder bang"
De heer C. de Jonge uit het Friese
Workum is geabonneerd op Har-
tis. H i j is hartpatiënt, heeft twee
keer een infarct gehad en onder-
ging een open hart operatie waar-
b i j v i j f bypasses zijn aangelegd.
Vorig jaar ontstonden bij de heer
de Jonge hartritmestoornissen.

Hier volgt zijn verhaal:
"Ik was met mijn collega met de
auto onderweg naar Duitsland
toen ik me benauwd en misselijk
voelde. Om uit te rusten ging ik
even in het gras liggen. Toen mijn
collega weer verder wilde en mij
probeerde wakker te maken, bleek
ik bewusteloos te zijn. Hij heeft
direct een ambulance gebeld. In
het ziekenhuis werd een hartaan-
val geconstateerd. Daarna heb ik
nog een hartaanval gehad.
5 jaar later bleek dat ik geope-
reerd moest worden aan mijn hart
waarbij aantal bypasses zijn aan-
gelegd. Drie maanden heb ik op

de operatie moeten wachten van-
wege de wachtlijst. Dat was een
verschrikkelijke tijd. Je voelt je zo
onzeker. Als ik toen lid van Hartis
had kunnen zijn, denk ik dat ik me
geruster had gevoeld.
Afgelopen jaar had ik veel last
van hartritmestoornissen. Vooral
als je alleen bent, heb je angst dat
het misgaat. Daarom ben ik lid
van Hartis geworden. Als ik erg
last van ritmestoornissen heb, ben
ik bang voor mijn hart. Ik bel dan
direct Hartis voor controle. Tot
nog toc^fcs er gelukkig niets ern-
stigs aa^we hand. Zo'n telefoon-
tje stelt me dan gerust. Ik durf ook
weer overal naar toe en heb stee-
vast mijn Cardiofoon bij me.
Dankzij de mogelijkheid altijd en
overal mijn hart te kunnen laten
checken, weet ik. dat als er iets
aan de hand is. ik erop kan reke-
nen dat er direct actie wordt on-
dernomen en ik binnen de kortst
mogelijke tijd in het ziekenhuis
behandeld kan worden".

"Snel ingrijpen van
levensbelang"
"Voor een cardioloog is het be-
langrijk zo snel mogelijk in te
grijpen. Hoe eerder wij een pa-
tiënt kunnen behandelen, hoe gro-
ter de kans op succes.
Momenteel duurt het 3 a 4 uur
voordat wij de patiënt zien. Dat is
veel langer dan wenselijk . Hartis
biedt een volstrekt andere manier
van besluitvorming. Dit kan een
tijdwinst van wel 2 uur opleveren.
Ik denk dat vooral patiënten die
recent een hartinfarct hebben ge-
had of op de wachtlijst staan voor
een hartoperatie of een dotterbe-
handeling veel profijt van Hartis
kunnen hebben. Dit geldt ook
voor mensen met stabiele angi-
neuze klachten (pijn op de borst
tijdens inspanning) en patiënten
met ritmestoornissen.
Omdat Hartis 24 uur per dag be-
reikbaar is, kan het vooral buiten
kantooruren van groot nut zijn.
Vaak bestaat er dan aarzeling de
huisarts te bellen. Ook geeft het
de patiënt het veilige gevoel dat
deze weet waar altijd een advies
en een snelle beslissing is te ver-
krijgen van een deskundige die
volledig op de hoogte is van de

Dr. Hans Bonnier, Cardioloog
medische voorgeschiedenis van
de patiënt. Hartis biedt hierdoor
ook steun in psychologische zin.
Daarnaast kunnen onnodige zie-
kenhuisopnamen voorkomen
worden bij onterecht vermoeden
van een acuut hartprobleem. Een
verantwoorde beslissing is zelden
eenvoudig in dergelijke situaties.
Ik ben van mening dat een aantal
van mijn patiënten zeker gebaat
zal zijn bij het initiatief van Har-
tis".

Wat gebeurt er als
men abonnee wil
worden?

Als iemand zich aanmeldt wordt
met zijn of haar toestemming con-
tact opgenomen met de cardio-
loog om alle belangrijke medi-
sche gegevens op te nemen.
Daarna volgt een intakegesprek
bij voorkeur in het ziekenhuis van
de/e cardioloog. Tijdens dit ge-
sprek wordt uitvoerig ingegaan op
de situatie van de abonnee. Ook
wordt een ECG opgenomen en
volgt een uitgebreide instructie
van de Cardiofoon die men mee
naar huis krijgt.
Hartis werkt op basis van een
abonnementsysteem waarbij de

huur van de Cardiofoon is inbe-
grepen. De abonnee kan zo vaak
bellen als hij of zij zelf noodzake-
lijk vindt. Het aantal contacten en
doorgestuurde ECG's heeft geen
invloed op de abonnementsprijs.
Verschillende verzekeringsmaat-
schappijen hebben zich in principe
bereid verklaard de service van Har-
tis te vergoeden indien de cardio-
loog aangeeft dat het in individuele
gevallen gewenst is. Voor informa-
tie hierover kan men zich wenden
tot de afdeling medische zorg van
de verzekeringsmaatschappij of
Hartis bellen : 0294-433121

De Cardiofoon
De Cardiofoon is een handzaam
apparaatje dat zeer gemakkelijk te
bedienen is. Na de eerste instruc-
tie tijdens het intake-gesprek
wordt de nieuwe abonnee regel-
matig door Hartis opgebeld om te
oefenen. Pas als Hartis er van
overtuigd is dat de abonnee vol-
doende routine heeft met het op-
nemen en doorsturen van een
ECG wordt het contact vanuit
Hartis teruggebracht tot een keer
per maand. Dit contact is belang-
rijk omdat hiermee het medisch

-dossier bij Hartis actueel blijft.
Ook vanuit het buitenland kan te-
lefonisch een ECG worden door-
gestuurd naar de Hartis centrale.

Meer
informatie
Voor meer informatie over de ser-
vice van Hartis kunt u bellen met
0294-433121
U kunt ook u uw naam telefoon-
nummer en adres in een envelop
zonder postzegel opsturen naar:
HARTIS
Antwoordnummer 6185
1380 WB Weesp.
U krijgt een informatiepakket toe-
gestuurd.
Hartis organiseert ook regionale
informatieavonden. U kunt zich
hiervoor opgeven met het boven-
staande telefoonnummer.

O U bent abonnee van Hartis en voelt zich
niet goed

@ Via het alarmnummer belt u de arts in de
Hartis-centrale.De arts ziet direct uw me-
disch dossier en een vergelijkings-ECG
op het computerscherm.

© Met de Hartis Cardiofoon kunt u zelf
een Elektrocardiogram (ECG) opne
men

O U vertelt uw klachten en stuurt het door
uzelf opgenomen ECG per telefoon
door.

© De arts beoordeelt uw situatie en zal
direct een ambulance waarschuwen of u
geruststellen en advies geven.

@ Hartis biedt 24 uur per dag directe zorg
voor uw hart.
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MILL $TREE
BAND

t Lidobar: HANSKA DUO

PASTEN YOUR
SEATBELTS

VIA VIA
SESAM
TILT

0BROTHERS

VOLUMIA!
Lidobar; TORKEST

MARCO
BORSATO

O
De laatste week van onze opruiming

Nog diverse showroommodellen, zoals:

bankstellen, fauteuils, eethoeken,

kasten, salontafels, slaapkamers enz. met

KORTINGEN TOT 5O°/o
Wij geven deze laatste week nog eens

Facturen

DRUKKERIJ

dames & heren
zomer mode

modécentrum

ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

op al deze aanbiedingen

N.B. In de week van 5 t/m 10 augustus zijn
wij i.v.m. vakantie gesloten
Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo (Gld). tel. (0575) 46 14 84

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Zomerse aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

in wel 30 soorten,
goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

KERSEN SPECIAAL
BAVAROISE VLAAI

Lekker fris en romig

voor maar f

YOGHURT-
PERENVLAAI

nu

f 14,95

AMERICAIN
BRASNIES EN BLONDIES

rechtstreeks uit Atlanta

f4,95voor
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



Wisselink Lease Zutphen B.V.

Een Opel Astra 5-drs, Season 1.6i

Full Operationlease f 998,— exci. BTW*
dus alle componenten, exclusief brandstof

Voor een ander contract of lease-auto

bel fO575) 51 66 46 Wisselink Lease
voor de juiste auto met het juiste contract

Vispoortplein 4, 72O1 ET Zutphen

' contractduur 36 maand/40.000 km per jaar

Wij zijn altijd in om zaken te doen

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

IXi t u hij de Rabobank rcr/cn kunt

boeken, is u vast al bekend.

Maar weet u ook dat elke reisverko-

pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlier

vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen

voor nog aantrekkelijkere prij/cn. Loop snel

eens binnen bij de reisverkopeiule Rabobank.

Deze week:

Gran Canaria
nu vanaf 325,~" p.p.

Karpathos
nu voor 995,- P.P.

O*P*R*U*I*M*I*N*G
in jacht- en vrijetijdskleding
W A P E N

steeds doeltreffend!

met kortingen
van

1O - 5O°/o
Zutphenseweg 9, Vorden
TelefcA)575) 55 12 72

Vertrek: 4 en " .nip;
S tl.i^cn Bunijalows l us Arois, Inpes
Mei 4 /wemiudeM in Pl.iv.i ilcl lillies

Lesbos, Skala Kallonis
nu voor 335f~~ p.p.

Vertrek: X ,ui i :us tn>
S li.iiii-n .ipp.irteinenten l'.i
Het tr.uiste .ipp.ineiileilt in
(pri|s hi| l N l i . i : 1

Portugal, Albufeira
nu voor

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vonden: 0575-557H37; Hengelo: 0575-46S440; Steenderen: 0575-45S105;
Keijenhorg: 0575-46S4KO; Biink: 0575-557878; Wichmond: OS75-S57S65

engelose
wee kt oppers

aanbiedingen geldig t/m 4 augustus a.s.

COBERCO HALFVOLI

VAN ONZE SUPERSLAGEF

vanille-yoghurt
\iter geen 2,15 maar

l

BETUWE EXTRA

confiturejam
5 smaken van 2,59 nu voor

1,59
S C H O LT E ZUIVELWEG 7, HENGELO (GLD.) - TEL (0575) 46 17 93 - FAX (0575) 46 19 80



Amerikaanse jongeren bezoeken Grolsch fabriek in Enschede:

"Jullie gaan veel beter met alcohol om"
De Vordense afdeling van uitwisselings-
organisatie Operation Friendship heeft
op dit moment een groep van negen
Amerikanen te gast. De jongeren zijn op
vrijdag 19 juli aangekomen en verblijven
in totaal drie weken in Vorden. In deze
periode worden er allerlei uitstapjes ge-
maakt als kennismaking met onze
Nederlandse samenleving. Vorige week
woensdag bezochten de Amerikanen
met hun gastgezinnen de Grolsch fa-
briek in Enschede. Onze verslaggever
ging met hen mee. De Vordense afdeling
van Operation Friendschip is dit jaar
trouwens bijzonder actief, want op die-
zelfde dag vertrok er onder leiding van
advisior Gerard Oosterlaken ook een
groep van acht jongeren naar Dun
Gannon in Noord-Ierland. Over hun reis
binnenkort meer in Weekblad Contact.
Ditmaal een verslag van een ochtendje
dwalen door de bierbrouwerij in
Enschede.

Het is acht uur in de ochtend. Eigenlijk
veel te vroeg om te verzamelen voor een
uitstapje naar de Bierbrouwerij Grolsch in
Enschede. Maar het is niet anders. De
Amerikaanse jongeren en hun gastgezin-
nen komen één voor één de parkeerplaats
van sporthal 't Jebbink opgereden.
Sommige zijn nog maar net uit bed en
hebben het ontbijt nog niet eens op. De
16-jarige Matt Brill uit Carmel heeft de
boterhammen zelfs meegenomen.
Inclusief het bordje waarop zijn Vordense
"moeder" de boterhammen had neerge-
legd.
Ondanks het feit dat het nog zeer vroeg
is, zit de stemming er al goed in. Iedereen
heeft wel zin in dit uitstapje naar de
Grolsch fabriek in Enschede. De afgelo-
pen week hebben de jongeren uit de
Verenigde Staten al uitgebreid kennis
kunnen maken met het biermerk uit het
oosten van het land. De Amerikanen
kwamen nota bene op de dag aan dat in
Vorden de zomerfeesten volop aan de
gang waren. Evan Waite (16) keek op één
van deze avonden zelfs iets te diep in het
glaasje en moest dit bekopen met een ka-
ter.

In Amerika mogen de jongeren in de
meeste staten pas alcohol drinken wan-
neer ze 21 jaar oud zijn. Dit wil echter
niet zeggen dat de jongeren die op dit
moment in Vorden verblijven nog nooit
een biertje hebben gedronken. "Eigenlijk
slaat die leeftijdsgrens nergens op", zegt

Sue Joncas (16). "Want iedereen die drink.
We kunnen dan wel geen alcohol in de
kroegen krijgen, maar dat wil niet zeggen
dat er niet gedronken wordt op feestjes.
Verder is het zo dat heel veel studenten
met een identiteJè^ewijs rondlopen dat
fake is. Alle gege^^s daarop die kloppen
behalve hun leeftijd".
Advisior Kathy Rose bevestigt het ver-
haal van Sue Joncas. "Ik heb drie kinde-
ren. Dus ik weet er alles van. En om eer-
lijk te zijn denk^^dat die leeftijdsgrens
best wel naar Wneden kan. Want er
wordt op dit moment toch alleen maar
misbruik van gemaakt. Verder zie je dat
het helemaal niet slecht hoeft te zijn als
jongeren af en toe een biertje drinken.
Wat dat betreft gaan jullie daar veel beter
mee om. De jongeren worden hier als het
ware opgevoed met alcohol. In Amerika
is dat veel minder", zegt Kathy Rose.

In de hal van de bierbrouwerij legt Ingrid
van der Linden uit hoe het programma

eruit ziet. Ingrid van der Linden is de
voorzitter van de Vordense afdeling van
Operation Friendship. "Eerst krijgen we
een korte bedrijfsvideo te zien, daarna is
er een rondleiding en tot slot bestaat er
de mogelijkheid om te prc^^en", zegt ze.
Daniël Winkler uit Vorder^^t weten dat
hij wel te vinden is voor een biertje en
applaudiseert als Ingrid van der Linden is
uitgesproken. "Maar we blijven hier niet
te lang hoor", voegt Ingrid van der Lin-
den daaraan toe. "Om haJ^twaalf gaan
we hier weer weg". ^^
De bedrijfsvideo van Grolsch zit uitste-
kend in elkaar en is één grote reclame-
spot voor het biermerk uit Enschede dat
op dit moment in 35 verschillende landen
te koop is. Hierna volgt de rondleiding
door de brouwerij. Dit wordt gedaan in
twee groepen. De Amerikanen worden
rondgeleid door Koen Edeling. Deze ver-
telt op een luchtige wijze over het brouw-
proces. Aan de hoeveelheid vragen is te
zien dat de Ameriaanse jongeren het uit-

stapje naar de bierbrouwerij bijzonder
leuk vinden. "Heb je af en toe zelf geen
zin om een biertje te nemen?", vraagt één
van de jongeren. "Nee, tijdens het werk
drinken wij niet", is het antwoord van
Koen Edeling. Wel is het zo dat alle werk-
nemers bij Grolsch maandelijks drie krat-
jes bier thuis krijgen afgeleverd. "We heb-
ben dus niets te klagen".

Aan het eind van de rondleiding gaan de
Amerikaanse jongeren samen met Koen
Edeling naar de kantine waar diverse
soorten bier worden geschonken. Even
later komen ook de Vordense jongeren
erbij. Grolsch Zomergoud is bij de
Amerikanen het meest populair. Matt
Brill uit Indiana houdt het echter bij een
alcoholvrij biertje. Als blijkt dat deze hem
ook niet smaakt, gaat hij over op een si-
nas. Maar wie weet geldt over een aantal
jaren voor de 16-jarige Matt Brill ook wel
het motto van de bierbrouwerij uit
Enschede. Komt tijd, komt Grolsch.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

De tuin en het boek
Het is juli. Een rustige maand voor ver-
enigingen en clubs want iedereen is met
vakantie. Toch is het bestuur van de dit
voorjaar gestarte Stiching VOB
(Vrienden van de Openbare Bibliotheek
in Vorden) aktief. Samen met de bibliot-
hecaresse wordt gezocht naar akties voor
het najaar. Zo is er in oktober de
Kinderboekenweek met veel aktiviteiten
waaraan de Stichting VOB ook een aan-
deel zal leveren. En voor die tijd zal er
aandacht worden gegeven aan 'boeken
en de natuur'. Met vooral veel belang-
stelling voor de veelal bescheiden stukjes
natuur rond het eigen huis: de tuin.
En dan blijkt hoe groot in onze gemeente
het aantal activiteiten is op allerlei terrei-
nen. Want in september organiseert
Floralia weer zijn jaarlijkse tentoonstelling
in de Dorpscentrum. En is er de uitslag
van de voortuinenkeuring in onze ge-
meente die in het najaar veel aandacht
krijgt.
Op dit moment wordt er overleg ge-
pleegd hoe de bibliotheek in kan haken

op die belangstelling voor natuur en tuin.
Want dat is het bijzondere van een bibli-
otheek: hij staat niet ergens achteraf als
een stoffig museum waar alleen boeken-
wurmen plezier aan beleven. De biblio-
theek staat midden in ons dorp. Open
voor iedereen. Verbonden met het verle-
den maar ook met het heden en met alles
wat er nu gebeurt. En door die veelzijdig-
heid kan de bibliotheek zeer aktief bezig
zijn met alles wat er bijv. op cultureel ge-
bied in Vorden plaatsvindt.
Als we dit schrijven is het programma
over de natuur en de tuinen nog niet
rond. Zo wordt gedacht aan het uitnodi-
gen van een bekend tuinboekenschrijver
ook omdat in de bibliotheek boeken over
tuinverzorging tot de meest uitgeleende
informatieve boeken behoren. Maar
voorlopig is het nog j u l i . Is de vakantie in
volle gang. Tijd om te genieten van veel
boeken. Van veel zon. En zo mogelijk
ook van uw tuin.

Openluchtdienst
Op zondagmorgen 4 augustus is er weer
een openluchtdienst bij kasteel Vorden.
Voorganger is dominee C. Weeda uit
Almelo. Aangezien het aantal zitplaatsen
beperkt is, wordt men verzocht zelf stoe-
len mee te nemen. Er is kinderoppas op
het terrein aanwezig en na de dienst is er
koffie. Bij regen wordt de dienst in de
Dorpskerk gehouden.

Fietstocht langs
vijf agrariërs
in regio Vorden
Prachtige bossen, volop natuur en diver-
se agrarische bedrijven. Kortom, volop
afwisseling in de agrarische fietstocht "De
boer op" die zaterdag 3 augustus wordt
gehouden in de regio Vorden. Tijdens de-
ze dag staan de deuren van vijf agrarische
bedrijven open voor het publiek. Het ver-
trek van deze fietstocht is vanaf het
marktplein in Vorden. Routeboekjes zijn
daar gratis verkrijgbaar. De organisatie
van deze open dag is in handen van de
Vordense Landbouwfederatie, de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrou-
wen en de stichting Agraview. Voor meer
informatie kan men bellen met de heer J.
Visschers (55 17 67).

Verhalen en muziek
in theater "Onder
de Molen" in Linde
Theater Onder de Molen in Linde opent
op woensdag 31 juli weer haar poorten.
Tijdens deze avond zullen er diverse
boeiende en vrolijke verhalen verteld
worden door Peter Hoefnagels en Dini
Hiddink. De Vordense troubadour Gery

Groot Zwaaftink zorgt op .deze avond
voor de muziek. De opbrengst van de
voorstelling is bestemd voor de restaura-
tie van de Lindese molen. Aangezien er
maar een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar is, is het raadzaam om van te voren
kaarten te reserveren. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen met 55
6987.

Zomerorkest geeft
vrijdagavond
concert in Vorden
Het Zomerorkest Nederland geeft op
vrijdagavond een concert op het
Marktplein in Vorden. Het gaat hier om
een gelegenheidsorkest dat tien dagen
door Nederland zal trekken met als doel
de blaasmuziek in ons land te promoten.
Het Zomerorkest bestaat uit zeer getalen-
teerde muzikanten tussen de 16 en 23
jaar. Het repertoire van het Zomerorkest
is een afspiegeling van wat een gemid-
deld harmonieorkest zou kunnen spelen.
Maar het is zo samengesteld dat het naast
aantrekkelijk om te spelen ook aantrekke-
lijk om te beluisteren is. De stijlen lopen
uiteen van barok tot rock. Het
Zomerorkest staat dit jaar onderleiding
van de dirigenten Willem van Zee en
Pierre Volders.



^^^^^^^^^^^^^^^^^1
Vrijdag 9 aiig.

Laren (Gld.j
In de grote feesttent

Entree: f20,- (aan de kassa)
Kaarten in de voorverkoop vanaf 8 juli: f 1 5,-

Aanvang 20.30 uur (voorprogramma)
Voorverkoop van kaarten a f 15,- bij:
• Herberg 't Langenbaergh, tel.: (0573) 40 1 2 09
• Hotel Stegeman, tel.: (0573) 40 1 2 2 1
• Hotel Witkamp, tel.: (0573) 40 12 10
• Rabo-vestigingen: Laren-Almen-Harfsen-Gorssel-Eefde
• CD Videotheken: Van Ark Bathmen, Holten, Borculo,

Lochem, Laren, alsmede CD Lochem Music House.
• Café bedrijven: Pasman Lochem, Herberg Vorden,

Tapperij Ruurlo.

MILL STREKT BAND

Tijdens de bouwvakvakantie van 26 juli t/m 17 augustus
zijn wij op maandag t/m vrijdag

geopend 's-morgens van 9.OO lol 12.0 O uur
voor het afhalen van bouwmaterialen zoals zand en grint, cement, kalk,

stenen, sierbestrating, betonartikelen, isolatiematerialen, dakpannen, golf-
platen, gipsplaten, buizen, wand- en vloertegels, lijmen, kitten, enz. enz.

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

is mogelijk na telefonische afspraak

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573)4533 17

31AG
BOUWMATIRIAL ÏN BV

l.v.m. vakantie zijn wij

van 5 t/m 19 augustus

gesloten

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

BEACH-PARTY VORDEN
zaterdag 1O augustus

aanvang 20.OO uur exact

KERMISATTRACTIES
2 PODIA

VERLICHTE DANSVLOER
VUURTOREN

SPECIAL EFFECTS

Voorverkoop d f 17,50
VW - De Herberg

Focus-Fashion kledingzaken

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

HARMSEN VAKSCHI DERS

GE ME ER KLEUR AAN

WONEN EN WERKEN

We hebben de beste
merken voor u in
huis o.a.:

- Zoffany Holland
- Designers Guild

- Bonaparte

- Forbo Vloer
bedekkingen

- Parade

- Luxaflex

- Flexa

- Akzo Sikkens

-Arte

- B & C

- Bergoss

•̂.Piiij - Sigma Coatings
- Desso

- Eijffinger

- Harlequin

: — Histor

- Heuga

Kijk uw ogen uit in onze showroom off
bel voor een afspraak

HARMSEN
VAKSCHILDERS

/deco^
HOME

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

KOM GERUST EVEN
KIJKEN, BIJ ONZE
AFGEPRIJSDE
MERK
SCHOENEN

GROTE
KORTINGEN

TOT 50 %
OP SCHOENEN

UIT ONZE
ZOMER-COLLECTIE

OP=OP

IE5EN
'SCHOENMODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:(0314)681378

DORPSSTRAAT 4
\A/CUI WAnncM 7251 BB VORDENWEHL-VORDEN tei^sjsssooe

Eckhardt

Vbm

infrarood sauna11 s

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

THEO TERWEL
III AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

vraagt:

een 2e kapster
met ervaring

een leerling-kapster
met (minimaal 1 jaar) ervaring.
In dienst treding in de loop van
het 4e kwartaal van 1996.

Schriftelijke reacties, voorzien van een pasfoto, met
vermelding van leeftijd en mogelijke datum van in
dienst treding, kunnen worden gezonden aan:
Sa/on Marianne, Dorpsstraat 30, 7257 BC Vorden,
telefoon (0575) 55 14 23

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:
Hitmania

t HAPPY HOU R
halen 1 betalen

Zondag:

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957



Organisatie tiende Beach Party verwacht 3000 bezoekers

Rond het voor de gelegenheid extra fees-
telijk verlichte Graaskampmeer in
Vorden wordt op zaterdag 10 augustus
de tiende Beach Party gehouden. Het
"Gezelligste feest van de Achterhoek"
speelt zich ditmaal af op twee podia aan
de voet van een heuse vuurtoren. Eén
van de opvallendste acts is - naast onder
meer Jovink & de Voederbietels en Call
the Police - de Nigeriaanse Queen Sandy
& the New World Band. Vorig jaar stond
de Afrikaanse samen met Mory Kante in
Delft op het African Music Festival.

Queen Sandy Akukwe is één van de eer-
ste Nigeriaanse zangeressen die de
Afrikaanse traditie en de Westerse mu-

'ziek vermengde tot een vorm die we nu
Wereldmuziek noemen. Queen Sandy
werd geboren op 2 mei 1956 in Aji in
Nigeria. Al op tienjarige leeftijd zong ze
in de kerk. Ze zing zowel in haar eigen
taal als in het Engels. Ze is ook een bij-
zondere danseres. Op het podium brengt
ze haar publiek met haar Afro-dance in
een soort trance. Zoals ze zelf zegt: "Op
het podium geef ik al mijn emotionele
liefde aan het publiek". In 1989 nam
Queen Sandy in Londen een zelfgepro-
duceerde maxi-single op. De single "The
young shall grow" stond twee maanden
op de eerste plaats in Nigeria, Ghana en
Kameroun.
"Zumba" heet het prachtige nieuwe al-
bum van Queen Sandy, waarop ze
Afrikaanse muziek combineert met een
modern Europees geluid. Haar cd bevat
zelfs house-, ragae- en hip hop invloeden.
Queen Sandy schreef alle teksten en de
muziek voor het album. Begin jaren ne-
gentig verhuisde ze naar Amsterdam en
gaf concerten in heel Europa.

Call the Police
Leon Venderbosch komt met zijn jongste
band "Call the Police" naar de tiende
Beach Party. Het gezelschap brengt uit-
sluitend covers van de legendarische
Engelse formatie The Police. Het kwartet
blaast hits als "So lonely", "Message in a
bottle", "Walking on the moon" en
"Roxanne" nieuw leven in. Voor het feit
dat Call the Police uitsluitend Police-co-
vers speelt, heeft Leon Venderbosch een
eenvoudige verklaring. "Het blijkt dat
veel mensen van mijn leeftijd dat leuk
vinden", zegt hij . "Ze zijn met de Police
opgegroeid en als je ze daarover spreekt,
dan vinden ze die muziek nog altijd fan-
tastisch".

Jovink & de Voederbietels
Uitsmijter later op de avond is ditmaal
Jovink & de Voederbietels. Het illustere
gezelschap reist vanuit de 'Achterhoek
voor de vierde keer door Nederland in
het kader van de "Eenzaam aan de top"

"Strijk en Zet".

Jovink & de Voederbietels.

toernee. Jovink & de Voederbietels kreeg
landelijke bekendheid danzij optredens in
Jack Spijkermansjv-programma "Spijker-
tijd" en het NC^Mournaal dat de band
liet zien tijdens net optreden op de poli-
tiemanifestatie in Utrecht. De tiende
Beach Party zal door deze jonge honden
van de Achterhoekse rock en roll waardig
worden afgesloJ^ met verkleedpartijen
en vuurspugen^gewisseld met rock &
roll en teksten in het Bargoens, ABN en
Algemeen Beschaafd Achterhoeks. Moe-
ders, let op uw dochters!

Las Senoritas Gitanas
Bezoekers van de Beach Party kunnen
deelnemen aan allerlei acts. Soms zelfs
met gevaar voor eigen leven zoals bij Las
Segnoritas Gitanas. Messenwerpster
Kitty Hagen gooit met "dodelijke" preci-
sie brandende messen naar twee in stijl
geklede partners. De dames zijn ook be-
reid een ballon of roos uit iemands mond
te schieten. Stalen zenuwen zijn daarbij
een vereiste. Wie durft?

Deran Deran
Zoals de laatste jaren gebruikelijk geeft
de organisererende stichting Ham Party
een Vordense nieuwe band/act de kans
zich te presenteren tijdens de Beach Party.
Voor dit jaar is het duo Deran Deran uit-
verkoren. Deze twee jonge knapen zullen
hun gitaar- en zangtalent in het begin van
de avond vertonen.

Theater
Heksen, vogelverschrikkers en takkewij-
ven kunnen uit het niets opdoemen of je
op een eigenzinnige manier begeleiden of
misschien zelfs verleiden. Verder is het
Animatie-duo Strijk & Zet de hele avond
tussen het publiek te vinden met hun
gortdroge humor. Deze twee piekfijn ge-
klede heren zijn helaas uit de tijd geraakt
en gaan observerend en improviserend in
op situaties en gebeurtenissen. Bezoekers
worden getracteerd op toespraken die
even persoonlijk als onverwacht zijn.
Woordkunstenaar Jan Kruip brengt ge-
dichten meteen hoog absurditeitsgehaïte.
Ze zijn dubbelzinnig, zitten vol woord-
spelingen maar zijn licht verteerbaar. De
reacties op zijn eerste live-optreden dat
hij in april gaf, waren overweldigend.
Kruip ontving allerlei uitnodigingen. Er

werd zelfs een radioprogramma aan hem
gewijd en er onstond vraag naar en ge-
dichtenbundel van hem. "L^slot zal licnt-
kunstenaar Rich Art doo^^iddel van de
elementen water, licht en vuur het meer

in vuur en vlam zetten. De weerspiege-
ling van het wateroppervlak wordt daar-
bij benadrukt en een levende installatie
rond het water zal de ruimtelijke werking
van het meer belichten.

Queen Sandy.



Allerhand
in 't Saksenland

't Is met deze zomerse temperaturen soms wat alt te warm om veel te
ondernemen. Toch moet men de mooiste maand van 't jaar maar zo-
veel mogelijk benutten om er op uit te trekken. Na St. jan beginnen
de eerste bladeren immers al weer te vallen. Nu staat alles nog in vol-
le glorie in onze Achterhoek. Het uitzicht wordt nog niet belemmerd
door de maisvelden en zijn de boerderijen daar nog niet achter ver-
scholen. Vooral bij boerderijen waar nog 'geboerd' wordt kan men
dan nog genieten van huis en hof.

Zodra de deeldeuren van glas zijn, is het specifieke Achterhoekse ka-
rakter vaak ver te zoeken. Als dan bij afwezigheid van de bewoners
de luiken ook nog allemaal gesloten zijn, lijkt het meer op een sterf-
huis dan op een boerderij.

Een plaats waar alles nog bij het oude is, is erve Vunderink te
Eibergen. Hier vindt men nog alle karakteristieken van de oude
Saksische boerderij terug. De oorspronkelijke vormen met houten
topgevel, de kleine ruitjes, de mooi geverfde luiken, de endskamer
voor de inwonende oudere generatie en de waterput, men vindt het
hier allemaal nog. De statige bomen er omheen maken van hét ge-
heel iets bijzonders.

De boerderij ligt nogal verscholen, maar is toch niet zo moeilijk te
vinden. Vanuit Eibergen volgt u de verkeersweg naar Haaksbergen.
Even buiten Eibergen ziet u dan rechts café 'De Tol'. Hier gaat u met-
een linksaf, na zo'n tweehonderd meter ziet u dan aan uw linker-
hand het 'erve Vunderink'. Trouwens de hele omgeving daar ademt
nog rust en is een tochtje meer dan waard.

H.G. Wullink

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

Nieuwe eigenaren van Super Scholten in Hengelo:

De klanten* staan bij 0hs centraal
Ze waren toe aan een nieuwe uitdaging.
Jos en Janny Scholten deden daarom hun
supermarkt in Zeddam van de hand en
namen op 8 juli de Super Vezo in
Hengelo over. "Dit pand is twee keer zo
groot dan onze vorige zaak en kent veel
meer mogelijkheden. In Zeddam hadden
we ook een beetje het gevoel dat we aan
ons plafond zaten. Er zat geen groei
meer in. Toen we hoorden dat deze win-
kel te koop stond, hebben we gelijk toe-
geslagen. Want zo'n kans krijg je niet el-
ke dag", aldus de 42-jarige Jos Scholten.

Er waait een frisse wind door de super-
markt aan de Zuivelweg. Jos Scholten:
"De mensen moeten hier met plezier ko-
men winkelen en het gevoel hebben dat
het hun winkel is. De klant staat bij ons
centraal. Voor ons is het dan ook erg be-
langrijk om in te spelen op de locale
markt. Toen ik voor het eerst kennis
maakte met deze winkel, viel mij bijvoor-
beeld gelijk op dat er helemaal geen zui-
velprodukten van Coberco waren. Die
werden hier gewoon niet verkocht. En
zoiets kan natuurl i jk niet in een
Achterhoekse gemeente als Hengelo.
Coberco hoort hier gewoon thuis.
Daarom heb ik dat ook gelijk terug ge-
draaid en sinds twee weken verkopen wij
weer gewoon Coberco. En de klanten zijn
daar uiterst tevreden mee". Verder heb-
ben Jos en Janny Scholten de broodafde-
ling vernieuwd. "Het assortiment van de-
ze afdeling is twee keer zo groot en de
prijzen zijn verlaagd", vertelt de 42-jarige
Janny Scholten.
Kwaliteitsprodukten tegen lage prijzen,
service en klantvriendelijkheid. Dat zijn
de drie belangrijkste kenmerken van
Super Scholten. "Met name op het ge-
bied van service en klantvriendelijkheid is
het natuurlijk heel belangrijk dat je goed
personeel hebt. En daar nebben wij mee
geboft. Want het personeel dat wij heb-
ben overgenomen is zeer enthousiast en
de samenwerking met ons is bijzonder
goed. Het personeel begint ook steeds
meer in te zien dat ze er zijn om de men-

sen het naar de zin te maken. Dat hebben
we ze ook vanaf het begin proberen dui-
delijk te maken. Eigen initatief vinden wij
in dat kader zeer belangrijk. Dus als er bij
de kassa een lange rij met klanten staat,
dan vinden wij net heel logisch als er
even iemand inspringt zonder dat wij dat
tegen ons personeel hoeven te zeggen.
Zoiets moeten ze gewoon zelf aanvoe-
len", aldus Jos Scholten.
Het echtpaar Scholten werkt sinds jaar en

dag in de supermarktbranche. Zo begon
Jos Scholten op 16-jarige leeftijd bij de
Elka in Winterwijk. Hier leerde hij de eer-
ste kneepjes van het vak. Nadat Jos ver-
volgens negen jaar als winkelchef in
Ruurlo had gewerkt, startte hij samen
met zijn vrouw Janny op 13 september
1982 met een eigen supermarkt in
Zeddam. "In het begin hebben we ons
wel eens afgevraagd waar we mee be-
gonnen waren. Want er komt als eigenaar

van een supermarkt zoveel op je af. Je
kunt dat niet vergelijken met een baan als
winkelchef. Want je moet er echt voor al-
les zijn. Voor de klant die met een pak zu-
re melk de winkel komt binnen stappen,
maar ook het personeel komt naar je toe
als er problemen zijn. Het is een hele af-
wisselende baan en het leukste is dat je
altijd met mensen te maken hebt. Dat is
ook één van de redenen waarom wij ons
werk zo leuk vinden", aldus Jos Scholten.



Het Interhelp Protedieplan is zeer nuttig

Pasjes kwijtraken hoeft geen ramp te zijn
Drie jaar geleden werd een start gemaakt
met het Interhelp Protectieplan.
Coördinator Bart Berg (38) was direct be-
trokken bij de introductie. Deze service
bestond al in het buitenland, maar was in
Nederland nog niet bekend. Het blokke-
ren van bankpassen was natuurlijk altijd
mogelijk. Maar wie bestolen werd en
daarbij ook vreemde passen van bijvoor-
beeld videotheek, warenhuis of biblio-
theek kwijtraakte, moest vaak zes of ze-
ven instellingen bellen om al die passen
te blokkeren.

De eerste zomer was het een unieke ser-
vice die alleen werd aangeboden aan
klanten van de Rabobank. Inmiddels bie-
den vele organisaties en instellingen deze
service aan. Dat blijkt trouwens ook uit
het aantal meldingen dat binnenkomt.

Compleet
Bart Berg: "De toename komt vooral
doordat het telefoonnummer 06-0316316
steeds bekender wordt. Dit is het tele-
foonnummer van de SOS-Alarmcentrale
van Interhelp. Krijgen vakantiegangers
autopech, ontstaat er plotseling een me-
disch probleem of wordt de portefeuille
gestolen: via één nummer staat een com-
pleet hulpverleningsteam paraat."

Sleutels
"De dienstverlening is een prettige zeker-
heid, vooral in stress-situaties.
Bijvoorbeeld als je je sleutels kwijt bent",
zegt Bart Berg. Hij herinnert zich het ver-
haal van de sleutelhanger zonder sleutels,
die bij Interhelp terecht kwam. De eige-
naar werd gebeld en reageerde zeer ver-
heugd dat zijn sleutelhanger gevonden
was. "Maar", zeiden de mensen van
Interhelp, "we hebben ook een minder
leuke mededeling: de sleutels zitten er
niet meer aan. "Dat klopt," zei de man
vrolijk. "Er zaten ook helemaal geen sleu-
tels aan. Ik kreeg de sleutelhanger en er

stond op, dat ik hem in een brievenbus
moest gooien. En dat heb ik toen natuur-
lijk meteen gedaan."

Belangrijk
Dat mensen steeds meer overtuigd raken
van de noodzaak van Interhelp, verbaast
Bart Berg niet. "Pas als je een keer besto-
len wordt, merk je hoe belangrijk het is.
Mensen denken vaak: "ach ik heb maar
twee passen, dus ik heb dat niet nodig".
Maar als je je portemonnee kwijt bent, re-
aliseer je je pas dat er bibliotheekkaarten
in zitten, en videotheekkaarten, en win-
kelpassen..."

Niet alleen vakantie
Dat het Interhd^y^rotectieplan alleen in
de vakantie goS^ diensten zou kunnen
bewijzen, is een misvatting. Want betaal-
passen kunnen in Nederland natuurlijk
net zo goed verloren raken of gestolen

worden. Veel van de aangiften bereiken
de Interhelp-meldkamer vanuit Ne-
derland. De piek van die meldingen ligt
bij belangrijke evenementen, op zaterda-
gen en in de zomer. De overige meldin-
gen komen vanuit de belangrijke vakan-
tielanden als Frankrijk, Italië en Spanje.

Gegevens
Dat neemt niet weg dat een aantal aan-
vullende diensten van het Protectieplan
wel op de vakantie zijn toegespitst. Bart
Berg: "Als iemand in een vakantieland
zonder betaalmiddelen komt te zitten,
kunnen we zorgen dat er binnen 24 uur
maximaal tweeduizend gulden is overge-
maakt. Als er reispapieren gestolen zijn,
behoort ook het voorscM^en van extra
reiskosten tot de mogelij^Rden. En ook
medische gegevens houden we beschik-
baar, zoals bloedgroepen, eventueel me-
dicijngebruik etcetera. Verder kunnen we

de gegevens van paspoort en rijbewijs re-
gistreren, waardoor het aanvragen van
een nieuw exemplaar net iets sneller en
makkelijker gaat".

Labels
Erg belangrijk, aldus de Interhelp-coördi-
nator, zijn de speciale bagage-labels die
onderdeel uitmaken van het Interhelp
Protectieplan. Mensen schrijven vaak hun
volledige adres op het bagagelabel en be-
denken absoluut niet hoe gevaarlijk dat
kan zijn. Op sommige vliegvelden zijn
bendes actief, die met behulp van die la-
bels adressen van de vakantiegangers
doorgeven. Zo kan er rustig ingebroken
worden. De speciale labels voorkomen
dat. De bagage is met behulp van de co-
de altijd te traceren, zonder dat het adres
van de eigenaren op de koffers staat. Die
labels zijn trouwens ook heel opvallend,
waardoor de kans dat iemand per onge-
luk de verkeerde koffer van de bagage-
band meeneemt, heel klein is.

Niet meenemen
Berg kan vanuit zijn dagelijkse praktijk
een aantal belangrijke tips geven. Wat
vooral in de vakantielanden nog wel eens
voorkomt: "mensen willen hun spullen
niet in het hotel achterlaten en nemen al-
les mee naar het strand. Waar het niet al-
leen veel makkelijker is om per ongeluk
iets te vergeten, maar waar de spullen
ook makkelijker gestolen kunnen wor-
den. Er zijn heel wat manieren om een
pinpas of creditcard kwijt te raken. Let
bijvoorbeeld op bij het gebruik van bui-
tenlandse geldautomaten", aldus Berg. In
Nederland moet eerst het pasje uit de au-
tomaat worden gehaald, voordat het geld
meegenomen kan worden. Buitenlandse
geldautomaten kennen die veiligheids-
maatregel vaak niet. Het gebeurt nogal
eens dat mensen daardoor per ongeluk
de pas in de automaat laten zitten.

Vijf tips over
geldzaken bij een
buitenlandse vakantie
• Contant buitenlands geld is handig
voor de eerste dagen. Maar het is niet
zinvol om voor de hele vakantieperiode
contant geld mee te nemen. Stel dat het
gestolen wordt? Veiliger en praktischer
manieren om geld mee te nemen zijn de
Europas met pincode, travellers cheques
of de Rabocard.

• Ook al zijn de grenscontroles binnen
Europa grotendeels verdwenen, neem
toch uw paspoort mee. U bent namelijk
verplicht een legitimatiebewijs bij u te
dragen. Bovendien is voor het verzilveren
van bijvoorbeeld cheques vrijwel overal
een legitimatiebewijs verplicht.

• Travellers cheques zijn verkrijgbaar in
diverse valuta. Het grote voordeel verge-
leken bij contant geld: ze zijn gedekt te-
gen verlies of diefstal en bij vermissing
krijgt u snel nieuwe cheques.

• Een Rabocard is handig voor het beta-
len van grotere bedragen, bijvoorbeeld in
hotels en restaurants of bij het huren van
een auto, maar ook bij benzinestations,
restaurants en zelfs bij de peage op de
Franse tolwegen. Deze card is verzekerd
tegen misbruik.

• Steeds meer banken, postkantoren,
winkels en restaurants in Frankrijk accep-
teren geen Eurocheques. De Europas met
pincode in combinatie met bijvoorbeeld
Rabocard is een uitstekende oplossing.
Niet alleen handig bij geld- en betaal-
automaten, maar ook bij de benzinesta-
tions, restaurants, supermarkten en zelfs
de Franse tolwegen. Voor hen die toch
cheques willen gebruiken is er natuurlijk
de travellers cheque in Franse francs.

BUITENLANDSE VALUTA per 20 mei 1996
Koers-informatie voor enkele populaire vakantielanden:

LAND
België
Oostenrijk
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Italië
Spanje
Turkije
Verenigde Staten
koerswijzigingen voorbehouden

MUNTEENHEID
franc
shilling
mark
franc
drachme
pond
lire
peseta
lira
dollar

AANKOOP IN GULDENS
100 franc = f 5,59
100 shilling = f 16,10
100 mark = f 113,30
100 franc = f 34,15
100 drachme = f 0,79
1 pond = f 2,70
10.000 lire = f 11,75
100 peseta = f 1,42
10.000 lira = f 0,30
1 dollar = f 1,77

Een goede reisverzekering:
buitengewoon belangrijk
Bij de voorbereidingen van de vakantie hoort ook het afsluiten van een reisverzeke-
ring. Er is echter een tendens dat vakantiegangers zorgelozer worden als het op verze-
keringen aankomt. Ze denken: "ach, als ik mijn bagage kwijtraak, dan betaal ik dat zelf
wel". Maar die bagage is bijzaak. Het gaat om de medische kosten. Voor wie zonder
goede verzekering in het buitenland in een ziekenhuis terecht komt, kan dat enorme
financiële consequenties hebben.

Bekend zijn de voorbeelden van vakantiegangers die in een Amerikaans ziekenhuis te-
rechtkomen: de opname kan daar soms de lieve som van tienduizend gulden per dag
kosten. Ook dichter bij huis kunnen slecht verzekerde vakantiegangers in de proble-
men komen als het om medische kosten gaat. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet we-
ten is dat het basispakket van de Nederlandse ziekenfondsen geen kosten vergoedt in
o.a. Zwitserland. Wie tijdens de vakantie in een Zwitsers ziekenhuis moet worden op-
genomen en geen aanvullende verzekering heeft, moet alles zelf betalen. Voor Frankrijk
geldt dat een wat langer ziekenhuisverblijf ook een aanslag op de eigen portemonnee
oplevert. Het ziekenfonds betaalt in dit land nl. maar 70% van de ziekenhuiskosten
wanneer u verzekerd bent via het basispakket.

Checklist
Deskundigen adviseren dan ook met klem om voor de vakantie een goede reisverze-
kering af te sluiten. Aan de balie van de Rabobank is daarVoor een handige bestel-chec-
klist te verkrijgen, waarmee de bijna-vakantieganger onder meer alle verzekerings-mo-
gelijkheden voor de geplande vakantie kan nalopen. Ter plekke kan aan de hand van
die bestellijst direct een reisverzekering worden afgesloten. In de bestel-checklist wor-
den ook de diverse betaalmiddelen op een rij gezet, zodat men een gerichte keuze kan
maken.

Rabobank Interhelp
Protectieplan: zekerheid
in vakantieperiode

Of u nu in S janghai bestolen wordt of op
Texel uw portemonnee verliest: met één
telefoontje worden alle passen en cards
geblokkeerd. Dat is het principe van
Interhelp van de Rabobank.

Met het Interhelp Protectieplan gaat de
service echter verder dan het blokkeren
van passen en overige betaalmiddelen bij
diefstal of vermissing. Gedupeerde reizi-
gers kunnen via het centrale alarmnum-
mer ook een voorschot krijgen voor
eventuele extra reis- of verblijfkosten die
bijvoorbeeld het gevolg zijn van diefstal
of verlies van vliegtickets. Speciale baga-
gelabels zorgen daarnaast voor een snel-
le opsporing van vermiste bagage.

Registratie waardepapieren
Verder kunnen deelnemers aan het
Interhelp Protectieplan hun paspoorten,
rijbewijzen en overige waardepapieren la-
ten registreren, zodat de gegevens bij ver-
missing of diefstal niet verloren gaan.
Ook medische gegevens kunnen worden
opgeslagen zodat die in geval van nood
direct beschikbaar zijn. Het telefoonnum-
mer van het Interhelp Protectieplan staat
op de Europas en een speciale sleutelhan-
ger die gratis bij het pakket wordt gele-
verd. En voor wie onverhoopt de sleutel-
bos kwijtraakt: door een speciale code is
die snel terug te bezorgen bij de rechtma-
tige eigenaar.

Praktische informatie
De premie voor het Rabobank Interhelp
Protectieplan bedraagt f 29,50 per jaar.
Meer informatie staat in RaboKompas.
Een handige folder, boordevol vakantie-
tips, die gratis te verkrijgen is bij de
Rabobank.



BEKENDMAKING

Bodemsanering Baakse beek te Lichtenvoorde
Op grond van de Wet bodembescherming zijn

Gedeputeerde Staten van Gelderland belast met het

verrichten van onderzoek en sanering van (mogelijke)

gevallen van ernstige bodemverontreiniging voor zover

die niet door derden kunnen worden aangepakt.

In dit kader hebben wij samen met het zuiveringsschap

Oostelijk Gelderland en het waterschap IJsselland-

Baakse beek een nader onderzoek en sanerings-

onderzoek/plan laten uitvoeren voor de Baakse beek

traject Lichtenvoorde-stuw Kunnerij en een beperkt

traject bij de Tolhutterweg in Ruurlo. Deze onder-

zoeken zijn inmiddels afgerond en de resultaten zijn

verwerkt in ontwerp-beschikkingen. Deze ontwerp-

beschikkingen hebben wij gedurende vier weken ter

inzage gelegd. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid

gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij

nu vaststellen of sprake is van een geval van ernstige

verontreiniging (artikel 29 Wbb). Bij ernstige gevallen

moeten wij tevens de urgentie vaststellen (artikel 37

Wbb). Aangezien het voornemen bestaat om deze

zomer/najaar ook met de sanering te starten dienen wij

tevens het saneringsplan goed te keuren.

Resultaten onderzoek

Op grond van de verschillende onderzoeksresultaten

hebben wij vastgesteld dat sprake is van twee urgente

gevallen van ernstige bodemverontreiniging.

Dit houdt in dat vanwege het voorkomen van hoge

gehaltes chroom, de negatieve invloed hiervan op het

ecosysteem en het gevaar voor verspreiding, er urgentie

tot saneren bestaat.

Op basis van het saneringsplan en de inspraakreactie die

op de ontwerp-beschikking is ingekomen hebben wij

daarnaast in een beschikking vastgesteld dat de

chroomverontreinigingen in de Baakse beek op korte

termijn verwijderd worden. Waar technisch mogelijk zal

hiervoor de beek tijdelijk droog worden gezet. De

verontreinigde specie zal tijdelijk in een werkdepot

worden gezet en na ontwateren worden afgevoerd naar

een verantwoorde eindverwerking elders.

provincie

GELDERLAND

Een kopie van deze beschikking ligt ter inzage in de

Bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 1 1 te

Arnhem, en de gemeentehuizen van Lichtenvoorde en

Ruurlo.

Mogelijkheid van bezwaar en

voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene Wet "

bestuursrecht binnen zes weken na de datum van

bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken

door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaar-

schrift dient te worden gericht aan ons college, ter

attentie van de griffier van de Commissie bezwaar- en

beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op

envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en

tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de

voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de

Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)

worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen,

indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde

spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van

het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het

behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze

van betaling van dit griffierecht kunt u informatie

verkrijgen bij de genoemde afdeling van de Raad van

State, tel. (070) 3 6 2 4 8 7 1 .

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer

drs. M. van Manen, tel. (026) 359 83 61, van

de onderafdeling Bodemsanering van onze dienst

Milieu en Water.

é-nhem, 17 juli 1996-

. MW96. 15 194-6022023

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

dr. J.C. Ter/ouw - voorzitter

drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

VAKANTIE?
KOM DAN NAAR
HALLE (GLD) OM
NIEUWE MEUBELS
UIT TE ZOEKEN BIJ

OTTEN!
Want OTTEN heeft diverse soorten meubels voor u: bankstellen, kasten,

salontafels, eethoeken, losse fauteuils, tv-stoelen, seniorenfauteuils
en nog veel meer, teveel om hier op te noemen!

Keuze uit vele modellen in meerdere kleuren.
Ruime keus uit vele stoffen in diverse dessins.

OTTEN geeft leuke inruilprijs voor uw oude meubels,
indien u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!

OOK GEOPEND TIJDENS
DE BOUWVAKVAKANTIE!
DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. (0314) 63 12 19

l Meubelfabriek Otten b.v.

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg 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 modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

sf eens langs voor een goed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 2
Tel. (0575) 46 40 00

Voor het snel en deskundig verwijderen van

WESPENNESTEN

BEL
(0575)553283

b.g.g.
(0575) 55 13 56

D
O

In plaats van één stempel per besteding
van f25,- krijgt u nu liefst TWEE stem-

pels op uw spaarkaart. Dat betekent
dubbel zo snel die 25 piek korting bij

elkaar sparen. Voor maar 20 stempeltjes
heeft u die al te pakken. De actie loopt
tot en met 17 augustus 1996 dus kom
snel zoveel mogelijk voordeel opdoen.

^^y£|s£-^
rMifeliÊ'

xaecox

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

Wij zijn geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.30-17.30 uur
vrijdag van 8.30-21.00 uur
zaterdag van 8.30-16.00 uur
U bent welkom.

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'



SUPERVOORDEUGE

MATRASSEN
CéÈflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ±14 cm dik met
aan één Zyde wollen sfdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
:: 70/200
$0/200
90/190
90/700
90/210
90/220

120/190
130/190
140/200
160/200
180/200

voor 199,
voor 22$,
voor 239,
voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 329,
voor 339,
voor 369,
voor 399>
voor 459,
voor 539»

Prima
binnenveringsmatras

80/190
80/200
90/190
90/200

^140/200 van 699,=

nu 299,--
nu 299,"
nu 299,-'
nu 299,--
nu S29,r-

Deze matras i5 leverbaar in nóg t O andere maten.

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een ;

perfotetex schuimrubber toplaag die afgedekt ts met
icnapewo). Dikte t 15 cm. 5 j<taf garcjntie

80/190 van 399,= voor349V*"*
80/200 van 469,= voofjc^,-
:9Ö/190 van 449,= voof 409,
90/200 van 519,= voor 449,
90/210 van 549,= voor 499,

i 20/190 van 619, = voof 549,
HO/200 van 799,= voor 699,
160/200 van 9 i 9,= voor 799,
ï 80/200 van 1049,= voor 949,

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatw met versterkte midden-zone en
schouderfcomfortzone^ De srrecnstof is doorgestikt
mét schapewol.:Verkrijgbaar in twee hardheden."
Dikte* l i cm.

Auping Auronde
in vele kleuren
Auronde 1000 160/200
met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

* prijs niet geldig in combinatie met
andere aanbiedingen

Wij bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten,
bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur
met lattenbodem, matras en
nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

nu 895,
Prijs achterelement
ƒ 1.630,-
Tafeltje ƒ 180,-

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfe
afgewerkt. Honderden mogelijkhegi
Bijvoorbeeld dit hoekstepelbed

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten.
Maat 140/200 cm

nu 599,
Ook leverbaar in 160/200 cm.
Bijpassend nachttafeltje ƒ 239.- per stuk

Uitvoering mogelijk in: gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen

80/190
80/200
90/190
90/200

J 90/2j O
90/220

140/200

van 795,

van 799.,:
van 895,=
van, 895,:

: van 995,
van 1095,:
van i 495,:

voor 5 95,
vóór 595»'
voor 649,-
voor 049, •
voor 795,'
voor 849,'
voor 1075»

Grote restant party
matrassen
p.a.: in de maten: 80/200: 90/200 en 140/200 cm.
In vele soorten en prijsklassen.

Nu met kortingen tot 50%

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnen ver in g-
en pocketveringmatrassen.

leverbaar in
alle maten.

Half-
hoogslaper
In primaire kleuren.
Maat: 90/200 cm.
van 660,-

Ook leverbaar in geheel wit nu595

SHOWROOMSLAAPKAMERS
'Roomkteurig ledikant met 2 nachttafels.
Maat 180/200 cm

van 1995,= fUI I2Q5,'

'Slaapkamer met achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. Kleur zwart met
aubergine. Maat 160/200 cm

van 3495,= HU 1795,"

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat: 160/200 cm

van 1995,= nu 995,--
Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: 180/200 cm

van 2295,= MIJ 1795,-

'Slaapkamer met achterwand en 2
nachtkastjes. Zwart met beuken.
Maat: 1 60/200 cm

van 2295.= nu 1695,"

'Laque slaapkamer in de kleur Oceaan Wauw,
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.

van 1595,= nU 795,-

* Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.

van 1895.= nU 995,"

LEDIKANTEN
1-PËRSOONS
Ledikant met 2 teden massief ttank
gelakt vurenhout met lattenbodem
90/200,
van 4/9,= nu 369,-

Ledikant van MDF, wtt gelakt met
lattenbodem en laden, 90/200
van 499,* nu 379,~

Ledikant van MDF, zwart gelakt met
verende lattenbodem
van 499,* nu 349,-

Staten ledikant met versterkte

kleur: groen 140/200
van 699.* nu 399,~

Wit ledikant 140x200 geheel MDF
van 599,= nu 399,-

SHOWROOMLINNENKASTEN
*Schuifdeurkast met spiegel. Kleur zwart.

Maat: 253 cm breed, 220 cm hoog.

nu 2395.-

*Draaideurkast in geloofd grenen, inclusief

lade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295,« PI U l 295,'

*Schuifdeurkast, eiken fineer met spiegel-

deur 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 1360- HU 995,"

*Vouwdeurkast 'm de kleur alpine wit

90 cm breed, 220 cm hoog

van 1895,» HU 995,
'Schuifdeurkast in de kleur alpine wit

rnet halogeen verlichting 200 cm breed,

245 cm hoog.

van 3095,= HU 1995.-

*Schulfdeurkast in de kleur alpine wrt +

spiegel, 200 cm breed, 220 cm hoog

van 1495,= HU 595.

LAAPKAMIIR CARRI
Bedombouw zwart met beuken

enSlaapkamer JURA
Uitgevoerd in alpine wit laque. Maat 160/200 cm

van 1495,- VOOf 7 Q C « ** "

Ook leverbaar in 180/200 cm.

2 Rugsteunen: 199,-
: 199,-

Ruimte
besparende

bedden

BEDBODEMS
GROTE PARTIJ RESTANTEN BEDBODEMS.

IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN.
UITVOERING IN VLAK. HANDVERSTELBAAR. AUTOMATISCH

EN ELEKTRISCH

TOT HALVE PRIJS

SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNIKONOERSTEUNING *

MIDDENZONE VERSTERKING. 9O/2OO CM

VAN 995,- NU 095,~

OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAI?

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

* Prachtig vouwbed met
automatische uitklapbare poten,
inclusief matras.
Maat 80/190 cm.
van 414,-

HU 2QQ,-

* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch
uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras.
Maat 80/200

nu
* Onderschuif combinatie wit, stalen

divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
polyether matrassen, éénzijdig

afgedekt met wol. 5 jaar garantie.
80x190 cm van 1395,=

HU

* Stapelbed in wit MDF en blank
grenen.
Maat 90x200 cm.
Inclusief lattenbodems.

van 599,=

nu 449,
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