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Verhalen en muziek op
woensdag 30 juli in
theater Onder de Molen
Onder het motto "Verhalen en mu-
ziek" is er op woensdagavond 30 juli
weer een voorstelling in theater Onder
de Molen in Linde. Op het programma
staan optredens van de verhalenvertel-
lers Peter Hoefnagels en Diny Hiddink,
goochelaar Wim Hooghiemstra en gi-
tarist Jan Guichelaar. Voor meer infor-
matie kan men bellen met 55 69 87 of
55 64 23.

Openluchtdienst
Zondagmorgen 3 augustus wordt er bij
kasteel Vorden een openluchtdienst ge-
houden. De dienst zal plaats vinden op
het grasveld achter het kasteel bij de
Lodewijkslinde. Voorganger is de heer
R.W. van Eijle uit Ermelo.
In deze openluchtdienst zullen beken-
de liederen gezongen worden. Dit alles
onder leiding van organist W. Kuipers
uit Apeldoorn, gitarist Harm Jan van
Zeben en tropetist Rijk Heusinkveld.
Het thema van de dienst is "Vol-
houden, hoezo?". Er is ook aandacht
voor de kinderen en voor de allerklein-
sten is er kinderoppas aanwezig. Er is
een beperkt aantal stoelen. Iedereen
dient dus zoveel mogelijk zelf een klap-
stoel mee te nemen. De openlucht-
dienst zal rechtstreeks worden uitge-
zonden door Achterhoek FM. Mocht
het regenen dan zal de dienst in de
Dorpskerk worden gehouden. Na af-
loop is er koffie en frisdrank.

Bewoners Den Haag
hebben moeite met
naam Onsteinstraat
De bewoners van de nieuwbouwwijk
Oosteinde in Den Haag vinden de
naam "Onstein" een negatieve klank
hebben. De gemeeente Den Haag heeft
daarom op aandringen van de bewo-
ners besloten om de naam onstein-
straat te veranderen in Lievensberg-
straat.
Het plan van de gemeente Den Haag
om voor de namen van de straten van
de nieuwbouwwijk landgoederen te ge
bruiken zoals het in Vorden gelegen
kasteel Onstein, leek in eerste instantie
geen enkel probleem op te leveren.
Totdat tijdens een informatieavond
bleek dat de toekomstige bewoners
van de Onsteinstraat grote moeite had-
den met de naam van weg waaraan zij
komen te wonen. Aangezien deze wo-
ningen pas in het eerste kwartaal van
1998 worden opgeleverd, was het geen
enkel probleem om de naam te wijzi-
gen in "Lievensbergstraat".

Stéphanie te Vaarwerk
wint prijsvraag van
Rabobank op braderie
Tijdens de Vordense braderie op don-
derdag 17 juli reed in de stand van de
Rabobank een Lego trein. Op en rond
deze trein was kleingeld gelegd.
Geraden moest worden wat het totaal-
bedrag was van deze munten. Het exac-
te bedrag f348,75 is door niemand van
de vele honderden deelnemers gera-
den. Stéphanie te Vaarwerk uit Vorden
benaderde het bedrag op slechts f 0,75.
Zij werd hiermee winnares van de com-
plete treinset.

Theaterprogramma van
Peter Besselink in
theater Onder de Molen
Journalist Peter Besselink treedt op
zondagmiddag 31 augustus op in thea-
ter "Onder de Molen" in Linde. Besse-
link heeft een eigen theaterprogram-
ma geschreven met als titel "Een
nieuw bea^". In zijn programma
neemt hij ̂ ^nelle jaren negentig op
de korrel waarin met name juppen
met zaktelefoons, gabbers en de com-
merciële televisiezenders het moeten
ontgelden. Peter Besselink wordt in
zijn theate^M*ogramma muzikaal bij-
gestaan do^Bt Kaf uit Nijmegen.
Het idee oirreen theaterprogramma te
schrijven ontstond enkele maanden ge
leden toen Peter Besselink bezig was
het het organiseren van zijn 30e ver-
jaardagsfeest. Dit feest vond eind mei
plaats in de Lindese molen. Tijdens het
eerste gedeelte van de avond voerde
Peter Besselink hier zijn eigen theater-
show op. "De mensen in de zaal re-
ageerden heel enthousiast. Daarom
heb ik samen met de jongens van 't Kaf
besloten om het theaterprogramma
nog een keer op de planken te bren-
gen", zegt hij.
Peter Besselink is in het dagelijks Ie
ven werkzaam als journalist voor
Weekblad Contact. De kaarten voor het
theaterprogramma zijn vanaf vandaag
in de voorverkoop verkrijgbaar bij de
VW in Vorden.
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Geslaagd
C. Wiekart uit Vorden slaagde onlangs
aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij
volgde de opleiding Avionica.

Kranten Contact 1948-1953
In verband met het 50-jarig bestaan van de Vordense Ondernemers
Vereniging is de redactie van Weekblad Contact op zoek naar oude uitgaven
uit de periode 1948-1953. De Vordense Ondernemers Vereniging is opgericht
op l september 1948. Het archief van Weekblad Contact gaat terug tot april
1953. Wie in het bezit is van oude kranten uit de periode 1948-1953, kan con-
tact opnemen met Diukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10.

Hervormde Gemeente
Zondag 3 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij
kasteel. Voorganger de heer R.W. Eijle uit
Ermelo. Thema: Volhouden, houdt vol!!!

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 augustus 10.00 uur Dienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 Openluchtdienst bij kas-
teel; 19.00 uur ds. HA Speelman.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 augustus 10.00 uur Woord en Commu-
niedienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 augustus 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 3 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
3-4 augustus Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel.
(0575)494221.

Huisarts 2-3 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 af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten. ftMne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts 2-3 augustus J.H.H. de Lange, Lochem,
tel. (0573) 2,s 43 57. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Sî £aaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afsj^Mxireau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks vani5.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.
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Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. 10543) 531053.

Pedicure
L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m

•vr. van 9.00-10.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Persojienalarmering melden bij SWOV.



maandag t/m
vrijdag

Open van
09.00-21.00 uur

zaterdag 9.00-17.00 uur

Formido Lochem
Kwinkweerd 4

tel. 0573-251999

PURSCHUIM
Vult gaten en kieren.

Spuitbus 500 ml.
plus 20% gratis

8.95
Alweer een goede «"eden

om naar Formido te gaan!

«lIMlIlrelIlB

SESAM
KAZ01
MELLOWfim BAND
FEELINO 00 TO

THE MAX
ZONDA6

7 SEPTEMBER DE DIJK

r-^VXrt&S^ÊBB®*-

Lekker anders, lekker makke/i/k
5 halen 4 betalen

PAMPASCHIJVEN

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzel

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
500 gr.

f5.98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

1 ons gebraden
Fricandeau f 1,98

1 ons magere
Schouderham f 1,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 bief stukjes

f 10,-
2 Pizza's

ƒ 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
500 gram

VERSEWORST
f4,98

1 kilo
VERSE WORST

f7,95
combi-voordeel

4 saucijsjes +
4 boerengehakt-

schnitzels

samen f8,95

SJAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

STRAKS WEER NAAR SCHOOL?
We hebben een uitgebreide SCHOOLCOLLECT1E
met SCHRIFTEN

KAFTPAP1ED* van United
MULTOMA&EN Colors of
ETUI'S Benetton

SCHRIFTEN
MAPPEN enz.

en een ruime keuze agenda's, o.a.
' Yes * pop * O'Neill * HSK * strip * Rode oortjes
* Beavis en Butthead * Doorzon

Natuurlijk bij

HUISHOUD- EN ^^ l i P?^^^™ ̂ fc ̂ ^o U 1 1 1 n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

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

DRUKKERIJ
WEEVERS



In ons verdriet om het heen-
gaan van mijn man, onze
vader en opa

HARMANUS ANTONIUS
GERHARDUS

STEENBREKER
(Herman)

mochten wij uw hartelijk me-
deleven ondervinden.

Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Familie Steenbreker-
Beening

Vorden, juli 1997

Landelijk middag-
blad

vraagt voor Vorden

BEZORGER
min. leeftijd 15 jaar

Inlichtingen:
tel. (024) 64 21 940
of (040) 21 21 775

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

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

Vanaf 15 juli zijn we weer gestart met de
verkoop van

SNIJBLOEMEN
waaronder zomertaloemon,
snijheestcrs, anjers, etc.

Al deze producten zijn op milieubewuste
wijze geteeld, vele soorten onbespoten.
Dagvers geplukt en met zorg uitgekozen
en gebonden van eenvoudige bossen tot

uitgebreide boeketten.
Welkom in onze vernieuwde verkoop-

ruimte waar Vers, Kwaliteit en Goedkoop
voorop staat

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel.(0575)527702
(liefst 17.00-20.00 uur)

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

Edoardo De Robertis
en
Marga Nijenhuis

gaan trouwen op 7 augustus 1997
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden en om 15.00 uur in de St.
Willibrorduskerk te Vierakker.

Wij nodigen u uit op onze receptie
van 17.00 tot 18.30 uur bij Pepe's
Barbekjoe, L. Dolfingweg 6, Baak.

Beeklaan 6, 7234 SL Wichmond
Via A. Manzoni, 231 - 80123 Napoli

God heeft ons
geen
kalme reis
beloofd
maar wel
een
behouden
aankomst Kingsley

Bedroefd delen wij u mede dat na een kortston-
dige ziekte onverwacht van ons «is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijna opa

JOHANNESGESINUS
SCHUPPERS

(JOOP)

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: M.B. Schuppers-Roozendaal

Piëta en Leo
Amarja, Annelies,
Gerdien, Bart

Marijke en Dik
Marlies, Jo-Anne

Warna en Harrie
Mark,Carlien, Niek

Benno en Elly

18 juli 1997
Almenseweg 9
7251 HM Vorden

De crematie heeft plaatsgevonden dinsdag 22 juli
te Dieren.

Verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lij-
den bespaard is gebleven, delen wij u mede dat
toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

CUNERUS WILHELM
HESSELINK

in de leeftijd van 75 jaar.

F. Hesselink-Heus

Frans en Lizette
Jasper
Annabel

Fred en Janette
Michelle
Stephanie

25 juli 1997
Molenweg 15
7251 ED Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag
29 juli 1997 op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan 4 te Vorden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Elke dag een stapje dichter naar het eind
Elke dag een beetje van je kracht verkleind

Elke dag wat zwaarder wat je torsen moest
Doch al gaande wetend: eens komt alles goed.

Rusten na het leven, rusten bij de bron
vanwaar, lang geleden, ook de weg begon.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wachts, van ons is heengegaan onze lieve, zorg-
zame moeder, oma en overgrootmoeder

JETTEJOHANNA
SMIT-GOSSELINK

SINDS 22 JULI 1975 WEDUWE VAN F.A. SMIT

2 december 1914

Warnsveld:

Vorden:

Eefde:

Varsseveld:

23 juli 1997

Frans en José

Henny t en Jan

Jet

Gerrie en Hans

Kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, 23 juli 1997
Hoetinkhof 46

Correspondentie-adres:
Zutphenseweg 6
7251 DK Vorden

De begrafenis heeft maandag 28 juli plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

LIEVE OM A

Altijd heel zelfstandig
en plotseling afhankelijk
van alles en iedereen . . .
Voor ons was er maar één
maar dan komt de dag
dat je niet meer kan.
Wat was je sterk.
We houden van je.

Roxane
Jacqueline en Nikos

Zoë
Daniëlle
Frans
Masja en Quido
Jakko en Sabine

Op 82-jarige leeftijd overleed mijn lieve zuster en
schoonzuster

JET SMIT-GOSSELINK

Vorden: Jo Oonk-Gosselink
Vorden: Pien Gosselink-Hogeweij

Vorden, 23 juli 1997

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• l.v.m. de vakantie houdt het
Gehandicaptenplatform in de
maanden augustus en sep-
tember geen spreekuur.
Vanaf oktober bent u weer
welkom.

• Te koop: verwarmingsra-
diator als nieuw. Hoogte 70
cm, breedte 21-60 cm. Tel.
(0575) 55 28 03

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding. Uren in overleg.
Brieven onder nr. V 19-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• l.v.m. de vakantie houdt het
Gehandicaptenplatform in de
maanden augustus en sep-
tember geen spreekuur.
Vanaf oktober bent u weer
welkom.

• Te koop: handgemaakte
tuinmolens in verschillende
groottes. Verlengde Kroeze-
laan 1, 7261 BM Ruurlo, tel.
(0573) 45 27 54

• Play Gipsy, Play! Over
acht dagen - donderdag 7
augustus - is het al zover: een
hele avond vol gevarieerde
zigeunermuziek in de Kasteel-
tuin van Ruurlo. Houdt dat
mooie vouwblad niet voor
uzelf; hang het op als affiche
voor iedereen. En vergeet
niet uw toegangskaarten te
halen bij Bruna Postkantoor
Ruurlo of VW Ruurlo, of tele-
fonisch te reserveren bij Ineke
Voortman (0573) 45 20 75 of
Béa Snijder (0573) 45 16 56.
Volwassenen betalen in voor-
verkoop 15 gulden, kinderen
5 gulden

• Te koop: 1/4 ha kuil- en
hooigras. K. Schotsman, He-
ijendaalseweg 1, Vorden, tel.
(0575) 55 29 72

KOM GERUST EVEN
KIJKEN, BIJ ONZE
AFGEPRIJSDE
MERK
SCHOENEN

GROTE
KORTINGEN

TOT 50 %
OP SCHOENEN

UIT ONZE
ZOMER-COLLECTIE

OP=OP

IE5EH
SCHOENMODE

WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJWEHL
tel:(031 4)681 378

DORPSSTRAAT 4



GEMEENTE

VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURS-
RECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-
bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-
de de openingstijden, ligt vanaf 1 augustus 1997 ge-
durende 6 weken ter inzage het besluit op de aanvraag
van:
naam aanvrager: Rimetaal b.v.
adres: Nijverheidsweg 10
woonplaats: 7251 JV Vorden
adres van
de inrichting: Nijverheidsweg 10
om: revisie-vergunning voor een

metaalbedrijf

De strekking van het besluit/verlening luidt::
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen 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 wijzi-
gingen 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 12 september 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afde-
ling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet
binnen 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: 29 juli 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries E.J.C. Kamerling

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

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11 WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 31 juli 1997, geduren-
de twee weken, voor een ieder ter gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), een wijzigingsplan voor het perceel
Reeoordweg 1 ter inzage ligt.

Het plan beoogt het agrarisch bouwperceel op
Reeoordweg 1 te laten vervallen waarbij de over-
gangsbepaling, categorie "landelijke woonbebou-
wing", van toepassing wordt verklaard.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
bedenkingen bij hun college in te dienen.

Vorden, 30 juli 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-secretaris, de burgemeester,

P. de Vries. E.J.C. Kamerling.

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 grondge-
bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-
de de openingstijden, ligt vanaf 1 augustus 1997 ge-
durende 4 weken ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
naam aanvrager: maatschap H.L.H, en H.J.J. Havekes
adres: Lindeseweg 17
woonplaats: 7251 NJ Vorden
adres van de
inrichting: Lindeseweg 16 en 17
om: revisie-vergunning voor agraris-
che bedrijven met vleesstieren en opfok-leghennen
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen 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 29 augustus 1997.

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: 29 juli 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,

Jfede Vries E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),

fax. (0575) 55 74 44.

GEMEENTE

VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 31 juli 1997
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage ligt het onherroepelijk geworden (in wer-
king getreden) bestemmingsplan "Buitengebied
Holskampweg 3".

Dit plan regelt voor het perceel Holskampweg 3 de
overgang van de agrarische bestemming in een be-
stemming voor (burger)woondoeleinden waarbij de
woonfunctie wordt beperkt tot het bestaande woon-
gedeelte en de achterliggende deel.

Vorden, 30 juli 1997.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C.Kamerling.

GEMEENTE

VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURS-
RECHT
openbare kennisgeving tot (ambtshalve) wijzi-
ging (geluids)voorschriften vergunning
(art. 8.23/8.24 Wmb en art. 3.28 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-
de de openingstijden, ligt vanaf 1 augustus 1997 ge-
durende 6 weken ter inzage het besluit op het verzoek
van de Stichting Beheer Ludgerusgebouw Vierakker,
secretariaat:'de Eldersmaat 3, 7251 RJ Vorden, om
aanpassing van de op 9 november 1993, kenmerk GG-
3938, verleende milieuvergunning voor een vereni-
gingsgebouw met horeca-activiteiten,
Vierakkersestraatweg 37 te Vierakker.
Strekking van het besluit:
1. Aanpassing van de maximaal toelaatbare geluidsni-
veau's tijdens de dag-, avond- en nachtperiode tot 50,
45 respectievelijk 40 dB(A);
2. Opneming van de mogelijkheid voor burgemeester
en wethouders tot het verlenen van ontheffing van de
grenswaarden met ten hoogste 10 dB(A) tijdens activi-
teiten voor maximaal twaalf maal per kalenderjaar;
3. Ambtshalve toevoeging van enkele voorschriften ter
voorkoming van geluidshinder en verstoring van de
rust op het terrein van de inrichting.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkina:
- De toelichting bij de aanpassing van de maximaal
toelaatbare geluidsniveau's is gewijzigd. Ondanks een
ingrijpende renovatie bleek het niet mogelijk aan de
geluidseisen in de oude vergunning te voldoen.
Handhaving van die eisen leidt tot onevenredig hoge
kosten ten opzichte van het te bereiken resultaat;
- De ambtshalve toegevoegde voorwaarden ontbraken
in het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de vergunninghouder;
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 wijzi-
gingen in het besluit ten opzichte van het eerdeje ont-
werp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepsschrift 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 12 september 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afde-
ling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet
binnen 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: 29 juli 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax. (0575) 55 74 44.

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



g G D U L L E T I N y o R D E N
^

• Tekfoon gemeente: (0575) 55 74 '74.

M Tekjax geineénte; (0575) 55 74 44.

• Ópc nmgstijden Gemeentehuis:
maandag tol: enrrwt vrijdag van
8,30 tot 12.00 uur :

van 14.00 tot l ZOO uu n

• Openingstijden bibliotheek;
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 20.30 uitr,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 2730 UUT;
vrijdag v a n ] 3.30 tot 20.30 uur, ;

zaterdag yan 10.00 tot 12.00 uur;
Burgemeester EJC. Kamerling:
maandagmorgen vanlïM tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aarisen-den Harder:
do?ide7icJag?norgert yon:9.0Ö tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Müldcrije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt M) de receptie van het
gemeentehuis.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN.

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

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

Op de dinsdagen dat er raadsvergaderingen zijn kunt u bij de afdeling burgerza-
ken van het gemeentehuis terecht van 18.30 tot 20.00 uur. Wanneer dit precies zal
zijn vermelden burgemeester en wethouders in deze gemeentelijke voorlich-
tingsrubriek. De eerste avondopenstelling is op 26 augustus 1997.

ERGUNNINGEN.

Op 22 juli jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend
aan:

- de heer G.W. Otten en mevrouw E.W. Winkels voor het bouwen van een woning
met carport op het perceel Houtwal 3 te Vorden;

- de heer HJ. de Groot voor het vergroten van een woning/garage op het perceel
de Voornekamp 3 te Vorden;

- de heer A.J.J. Roelofs voor het geheel slopen van een berging/schuur op het per-
ceel Heerlerweg 2 te Vorden;

- de heer W. Kornegoor voor het aanleggen van een mestbassin op het perceel
Hoekendaalseweg 4 te Vorden;

- de Stichting Ouderenzorg Ruurlo/Vorden voor het vellen van 4 acacia's op het
perceel Nieuwstad 32 (de Wehme) te Vorden.

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

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN.

Naam Bouwadres

R.G.M. Langenhoff Het Hoge 16
Vorden

Las-, constructie-
en montagebedrijf
H. te Velthuis Ambachtsweg 14 22-07-97

Vorden
H. te Velthuis Ambachtsweg 14 22-07-9

Vorden

Datum ontvangst

18-07-97

Omschrijving

bouwen van een
dakkapel

uitbreiden van
een bedrijfshal
bouwen van
een serre

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 l
augustus tot en met 29 augustus 1997 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer W. Kornegoor, Hoekendaalseweg 4, 7251 RM Vorden, voor het oprich-

ten van een mestbassin op het perceel Hoekendaalseweg 4 te Vorden;
2. de heer P. Vliem, Kamphuizerweg l, 7251 KC Vorden, voor het wijzigen van een

melkrundveehoudexij op het perceel Kamphuizerweg l te Vorden;
en een melding (arti^È8.19, lid 3) van:
3. Kluvers Vorden c.v., Zutphenseweg 41, 7251 DH Vorden, voor het oprichten van

een kantine met kantoor op het perceel Zutphenseweg 39 te Vorden;
4. de heer G.H. Kornegoor, Kostedeweg 10, 7251 MZ Vorden, voor het vervangen

van een, in slechte staat verkerende, wagenloods door een machine-opslagloods
op het perceel Kostedeweg 10 te Vorden.

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

>sted(

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 3 en 4 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

Nü boeken Rabobank
Reizen

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

f 1.125,-p p

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Vertrek: 9 en 23 augustus
15 dagen, app. Wybas, Foca, logies

Spanje f425
Vertrek: l, 5 en 8 september
10-daagse busreis, app. Arguus, Salou, logies

p.p.

P-P-
Vertrek: l en 8 augustus
Campingvlucht Costa Dorada voor 15 dagen

Tenerife p,p.
Vertrek: 8 en 11 augustus
15 dagen Ten Bel Maravilla, Costa del Silencio, half pension

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

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutphenseweg 26 tel.
Raadhuisstraat 21 tel.
Burg. Smitstraat 21 tel.

55 78 37
46 84 40
45 81 05

\JOOK. Dëstëf&re WAAS KUNJT J OOIT aJ HOS eoVHsi

Aanbiedingen
geldig van

28-7 t/m 1-8
R A U W K O S T - E X O T E N

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

DE VAKANTIEGANGERS WENSEN WE
EEN FIJNE VAKANTIE TOE!



"Hurricane in maanden geen daglicht gezien"

Lochemse succes-traktor eindelijk in aktie
In de vrachtwagen stond ie. Om pre-
cies te zijn vanaf 15 maart al. Op die
dag werd ie 's avonds in de trailer
gestald, nadat het beest eerst nog
een derde klassering behaalde tij-
dens de pullingwedstrijden in Ahoy.
't Baasje had even geen tijd voor
hem. Op 15 juli ging de laadklep
weer open. Precies vier weken later
moet de blauwe succestraktor een
prestatie van formaat leveren. Want
op 9 augustus moet hij weer in ak-
tie komen tijdens de thuiswedstrijd
op het terrein aan de weg
Lochem/Barchem.

Beide bijrijders, Gerrit Esselink en Erik
Meijer, hadden dit seizoen op voor-
hand al overlegd geen compleet wed-
strijdprogramma te rijden. In verband
met drukke werkzaamheden in de ver-
huizing, van Esselink Metaal van de
Larenseweg in Lochem naar het be-
drijfsterrein Holterweg in Laren, bleek
er voor Hurricane geen tijd. Maar op 9
augustus in Lochem zal de equipe er
weer bij zijn. Met Erik Meijer op de bok
zal worden getracht de blauwe wervel-
wind in de 3,4 ton Super Stock Klasse
naar een ereplaats te rijden. Esselink
heeft hier echter zijn twijfels over.
"Lopende de competitie wordt er veel
gesleuteld aan de motoren. De tech-
niek staat niet stil. Ik vrees dat we een
beetje achterop zijn geraakt in de afge-
lopen vier maanden. Er wordt continu
door ontwikkeld. Met name in een
technische sport als tractor-pulling
kun je je een afwezigheid van vier
maanden niet permitteren. We hebben
echter een bewuste keuze gemaakt
waar we beiden achter stonden. Onder

het motto van 'zaken gaan voor het
meisje' hebben we het seizoen '97 gela-
ten voor wat het was. Ik hoop in
Lochem ondanks alles toch te kunnen
scoren. Vanaf nu gaan we Hurricane
van a tot z inspecteren en waar nodig
aanpassingenJkrrichten. Misschien

gaan we stiekem op een stil terreintje
wat 'oefentreks' doen. De strijd in
Lochem is een serieuze aangelegen-
heid voor ons. Lukt het ons niet te hoog
te scoren dan is er geen man over
boord. In gedachten leven we al een
beetje in 1998. Dan zijn^fc weer op vol-

le oorlogssterkte", aldus de Lochemse
metaalbewerker. De Hurricane zal tij-
dens de thuiswedstrijd onder meer
Magkal Bits'n Pieces, de Deer Hunter,
Demolition Deere en de European
Maid op z'n weg vinden. Geen kinder-
achtige tegenstanders.

Prijswinnaars Bakkftij Berendsen tÉÜE N 3A

Sinds enkele maanden is bij een aantal bakkers in de Achterhoek het Boemeltje te koop. Dit is geen trein - zoals de naam doet vermoeden -
maar een bijzonder lekker broodje dat de afgelopen tijd niet aan te slepen was. Ook Bakker Berendsen in Vorden heeft dit Boemeltje in haar
assortiment. Tijdens de invoering van het Boemeltje was er voor de klanten van Bakkerij Berendsen ook de mogelijkheid om mee te doen aan
een rebus. De winnaars hiervan werden vorige week bekend gemaakt. Uit handen van bakker Gerard Berendsen ontvingen zij op het station
een overheerlijk Boemeltje en een gratis railmnnerkaartje voor de trein.

JULI
ledere dag:

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

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, 'meer bew-
gen voor ouderen'.

29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
31 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd

AUGUSTUS
Iedere dag:

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

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

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

zwemmen
6 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
7 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd
9 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
10 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
10 Kastelentocht In de Reep'n vanaf

Kasteel Vorden
12 ANBO, dagfietstocht op de Veluwe,

vertrek vanaf Kerkplein, info
551874

12 Rondleiding Pinetum de Belten
13 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
16-17 w Vorden, Wim Kuypertoernooi
19 Rondleiding Pinetum de Belten
20 H V G Wildenborch koffiemorgen
20 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink



Volksuniversiteit pat wereldwijd *7*W ir Donderdag

Met ingang van het nieuwe seizoen is
het complete programma van de
Volksuniversiteit Zutphen voor de
liefhebber ook te lezen op internet:
www.volksuniversiteit.nl/zutphen.
Dit biedt uiteraard tegelijkertijd de
mogelijkheid aan deze instelling om
ingelaste onderwerpen naast het ge-
schreven programma onder de aan-
dacht te brengen. De Volksuniver-
siteit gaat hiermee verder op de inge-
slagen weg; het programmaboekje in
een nieuwe vormgeving. Dit met en-
thousiasme door de lezers ontvangen
boekwerk is gratis af te halen bij WV
en bibliotheek.

Dat velen de VU Zutphen een warm
hart toedragen blijkt uit het groeien-
de aantal donateurs. Voordelen van
het donateursschap is het toegestuur-
de programma met het recht op voor-
inschrijving en men kan een lezing
gratis volgen. Voor ieder is wel een in-
teressant of leuk onderwerp in het
programma te vinden.

Het aanbod beslaat kunst, cultuur, ta-
len, algemene ontwikkeling, informa-
tica, creativiteit, technieken en bewe-
gen. De lessen worden in een onge-
dwongen sfeer op een afwisselende en
op volwassen toegespitste manier ge-
geven door een team van enthousiaste
docenten. Nu al besluiten deel te ne-
men aan een activiteit betekent dat er
nog plaatsen beschikbaar zijn. Ruim
driehonderd mensen schreven zich al
in op één van de vele mogelijkheden.
Mocht men nog onderwerpen missen
in het aanbod, de VU Zutphen staat al-
tijd open voor ideeën. Om informatie
te verstrekken is de Volksuniversiteit
te vinden op zaterdag 6 september in
de Burgerzaal in de Lange Hofstraat,
op zaterdag 13 september in de
Hanzehof tijdens de Inmarkt en op
maandag 22 september in de Vrije
School in de Isendoornstraat voor het
'Talenspreekuur'. Telefonische infor-
matie en inschrijving op het kantoor
in de Hanzehof is weer mogelijk met
ingang van maandag 25 augustus.

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

Donderdag 31 juli wordt het "Derde
Avondje Hackfort" gehouden. Tijdens
dit "Avondje" in het Stedelijk Museum
te Zutphen, wordt een lezing met dia's
gegeven onder de titel "Hackfort, een
rijke natuur naast de deur" door Job
Teeuwen uit Lochem.
Niet voor niets geldt het landgoed
Hackfort als een van de mooiste in de
westelijke Achterhoek. De plantenwe-
reld op Hackfort is uitbundig. Deze
rijkdom aan planten en dus ook bloe-
men gaat gepaard met evenzo grote
rijkdom aan dieren met name aan in-
secten. De lezing wordt georganiseerd
in het kader van de tentoonstelling
"Hackfort, beeld van een kasteel".
De expositie is nog tot 31 augustus
1997 te zien in het Stedelijk Museum
in Zutphen. In de pauze van de lezing
bestaat er de gelegenheid om de ten-
toonstelling te bekijken.

Vordense jeugd naar
Amerika vertrokken
Vorige week is een groep Vordense jon-
gelui in het kader van "Operation
Friendship" voor drie weken naar
Amerika vertrokken. Daar worden ze
die tijd "gratis" bij gastgezinnen 9nder

gebracht, waarbij de restrictie dat vol-
gend jaar in Nederland gratis onder-
dak wordt verleend aan jongens en
meisjes uit Amerika die dan een tegen-
bezoek brengen.
Voor de Vordense jongens en meisjes
die in de staat Massachusetts in het
stadje Sturbridge verblijven is een inte-
ressant programma opgesteld. Zo wor-
den er bezoeken gebracht aan de we-
reldsteden New York en Boston. Ook
wordt er een baseballwedstrijd bezocht
en is er een cultureel programma met
als titel "Square dancing in evening".
Verder wordt gekampeerd aan een
groot meer. Kortom de tijd zal onge-
twijfeld "vliegen".
Tegelijkertijd met het vertrek naar
Amerika, vertrok een groep Ierse jon-
gens en meisjes vanuit Vorden terug
naar Ierland. Deze hebben de afgelo-
pen drie weken in Vorden vertoefd.

T-shirts Beach Party te
koop bij firma Sueters
De firma Sueters aan de Dorpsstraat in
Vorden verkoopt vanaf heden speciale
t-shirts "Beach Party Vorden". Op dit
adres zijn verder ook kaarten van de
Beach Party te koop alsmede de nieuw-
ste cd's van onder andere Sik en T-
Spoon die op respectievelijk vrijdag l
en zaterdag 2 augustus hun opwach-
ting zullen maken op het "Gezelligste
feest van de Achterhoek".

f Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lccnauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 UG ZUTPI IKN
(incl. terrein Rcvclhorsl)
"O (0575) 5228 l G

VAKANTIE
AANBIEDINGEN

Echte Limburgse VLAAIEN
calorie-arm ...en goed voor 12 royale punten

jie^ee*' de Fr's Fruitige
Bosvruchten VLAAI

met 9 verschillende vruchtensoorten

nu voor maar f 14.95

aardbeien VLAAI
goed gevuld met zomerkoninkjes

voor 6 personen
met of zonder slagroom

f 8.50
ook ruime keus uit de tientjes-vlaaien

Roomboter krakelingen
volgens Oud Hollands recept

6 voor f 3,50

* "u Frankrijk
Kaas-Crème Stokbrood
Heerlijk bij de barbecue

Zie ook onze dagaahbiedingen f f | ||yi

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 28 JULI T/M ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1997

ONZE VLÊESTOPPERS:

ENTRECOTE
GEMARINEERDE SPEKLAPPEN
BARBECUEWORSTJES
GEKRUIDE KIPBRAADSTICKS

per kilo van 31,90 voor 26,90

per kilo van 13.90 voor 9,90

pak a 12 stiflV 5,98

per kilo van 11,90 voor 0,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRÜITAFOELING:

HOLLANDSE SPERZIEBONEN
TROSTOMATEN
GRANNY SMITH

per kilo van^^voor 1,4o

500 gram 1,49

zak 1,5 kilo van 4,98 voor 3,98

VOOB OP UW BOTERHAM:

Vers van het mes: Vergeer-kaas

EXTRA BELEGEN KAAS
JONGE KOMIJNENKAAS
KRUIDENBOTER t

Snijverse vleeswaren

CORNED BEEF
GRILLWORST

per kilo van 15.90 voor 11,98

500 gram van 5,75 voor 4,9ü

100 gram van 2,69 voor 1,99

100 gram van 2,29 voor 1,98

100 gram van 2,19 voor l ,69

ONZE KANT-EN-KLARE MAAITUOEN:

ZALM, BROCCOLI EN AARDAPPELPUREE van 7.99 voor 6,99
PIZZA QUATTRO doorsnede 30 cm 8,49

DIZEWIEK
JEXT8A VOORDEEL MET UW 6RATIS EOAH-CABD:

PunJCa div. smaken, fles 1 liter van 1,99 voor 0,99 (50% korting)

BetUWe ll'ght jam div. smaken, pot 295 gr. van 2,39 voor 1,67 (30% korting)

Turn turn, gomballen of groentjes
zak 250 gram van 1,99 voor 0,99 (50% korting)

Edah Spaghetti pak 500 gram van 1,59 voor 0,95 (40% korting)

Macaroni/spaghetti, bami of nasi mix
per pak van 1,39 voor 0,97 (30% korting)

Croky Stllpido'S kaas zak 100 gram van 1,59 voor 0,88 (46% korting)

FrJCO SlagrOOm beker 500 ml van 2,49 voor 1,74 (30% korting)

Maitre Paul tommies diepvries pak 200 gr. van 4,49 voor 2,92 (35% korting)

GriZZy dllbbelblok pak 8 stuks van 3.79 voor 2,65 (30% korting)

Wat gebeurt er bij uw Edah
in september?

Voor ons een weet,
voor u een grandioze verrassing.

Uw gratis Edah-Gard
wordt steeds meer waard!

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.
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Kleurplaat Beach Party-terrein
De terreintekening van de Beach Party is handig voor de bezoekers, maar ook leuk voor kin-
deren! Dus de Stichting HAM-Party roept alle kinderen op deze teke^ zo mooi mogelijk in
te kleuren. Voor de vijf leukste/origineelste tekeningen zijn leuke jfijzen ter beschikking
gesteld. Vermeld hiernaast je naam, adres en leeftijd. Stuur de tekening vóór 10 augustus a.s.
op aan: Stichting HAM-Party, Postbus 121, 7250 AC Vorden. Heb je een prijs gewonnen, dan
ontvang je vóór 20 augustus bericht.

Naam:

Adres:

Leeftijd

Programma elfde Beach Party:
20.00-20.30 uur: We've Got the Gun spiegeltent

20.30-21.15 uur: De Gracht circustent

21.15-22.00 uur: Cazmelion (eerste set) spiegeltent

22.00-23.00 uur: Woodside Now circustent

23.00-23.45 uur: Cazmelion (tweede set) spiegeltent

23.45-01.00 uur: Skik circustent

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

Paspartout
voorverkoop (1 aug. + 2 aug.) f 32,50

20.00-20.30 uur: WYSIWYG circustent

20.30-21.45 uur: Julya Lo'ko spiegeltent

21.45-22.45 uur: Groove the Princess circustent

23.15-00.00 uur: T-Spoon circustent

00.00-01.00 uur: The Bob Color circustent

01.00-01.15 uur: vuurwerk

Kaarten:
voorverkoop f 22,50 - kassa f 27,50
Paspartout
voorverkoop (1 aug. + 2 aug.) f 32,50

Voorverkoop bij: VW en De Herberg, Vorden • VW Zutphen • De Zaak Lichten voorde • en bij alle
Focus-Fashionwinkels in Doetinchem, Ulft, Dinxperlo, Aalten, Winterswijk, Eibergen, Groenlo,

Lichtenvoorde, Ruurlo, Lochem



DE GRACHT

BEACH PARTY GEEFT GRATIS
T-SHIRTS WEG

De stichting HAM-Party heeft exclusiever
(Amerikaanse topkwaliteit) T-shirts

"BEACH PARTY VORDEN" laten maken die
bestemd /ijn voor de verkoop tijdens de Beach
Party. Maar er worden ook gratis T-shirts weg-
gegeven! De eerste 25 bezoekers die vrijdag-

avond l augustus de kassa passeren ontvangen
ter plekke zo'n prachtig T-shirt voor niets! Voor

de zaterdagavond 2 augustus dito. Dus kom
vroeg! Aanvang programma beide dagen 20.00
uur exact. De kassa's gaan open om 19.30 uur!

JULIALO'KO

GROOVE THE PRINCESS



Drie-dimensionale wenskaarten te bewonderen op de braderie

Handgemaakte kaarten van Ria Jansen
In één van de vele kraampjes, die op
de braderie van woensdag 6 augus-
tus in de Dorpsstraat zullen staan,
zult u vele drie-dimensionale wens-
kaarten kunnen bewonderen. Ze
zijn handgemaakt door mevrouw
Ria Jansen uit Doetinchem. Zij zal
in haar stand diverse demonstraties
hiervan geven. U zult verbaasd zijn
over het resultaat van knip- en plak-
werk. Een bezoekje aan haar stand
is alleszins de moeite waard.

De vierenvijftig}arige Doetinchemse is
al twintig jaar geleden gestart met een
aantal hobby's, zoals onder andere kra-
len breien, borduren, knipmutsen en
poppen maken.
Het maken van drie-dimensionale
wenskaarten is vanuit Engeland naar
Nederland overgewaaid. In Engeland
waren het voornamelijk de heren die
drie-dimensionale schilderijtjes maak-
ten van Anton Piekkaarten. "Deze hob-
by sloeg ook hier aan, maar het knip-
pen van karton was voor de dames erg
zwaar. Wij waren van mening dat ie-
dereen dergelijke kaarten moest kun-
nen maken en wel tegen een betaalba-
re prijs. Ik heb toen besloten deze bij-
zondere wenskaarten van papier te ma-
ken en dan op een kaart te plakken.
Het resultaat was schitterend", vertelt
Ria Jansen opgetogen. Vijfjaar geleden
werd het maken van driedimensionale
wenskaarten haar grootste hobby. Zij
heeft van haar hobby haar werk ge-
maakt. Jarenlang heeft zij het benodig-
de papier met de verschillende motie-
ven gekocht via Engeland. Het papier
werd echter steeds moeilijker te krij-
gen en de motieven waren bovendien
vaak te groot. Ria heeft toen een ont-
werper gezocht, die vandaag alle mo-
tieven voor haar ontwerpt. Het papier
wordt gedrukt bij Drukkerij Weevers in
Vorden. Ze is erg tevreden deze stap te
hebben genomen. "Ik geef namelijk
eens in de week ook cursussen in het
maken van drie-dimensionale wens-
kaarten in een kamer achter mijn win-
kel aan de Veentjes 12 in Doetinchem.
Ik ben goed op de hoogte van de vraag

naar bepaalde i^peven en kan nu di-
rekt hierop inhaken", legt Ria uit.
Grote belangstelling is er altijd voor
bloemmotieven, daar zijn felicitatie-
kaarten voor heren bijgekomen, even-
als verhuiskaartM^ kaarten voor huwe-
lijken en gebd^fcen, voor Sara en
Abraham, kaarten met kabouters enzo-
voort. De cursisten hebben keuze ge-
noeg.
Voor het maken van drie-dimensionale
wenskaarten heeft men veel geduld no-

dig. De benodigde m o t é n worden
met een heel klein, scherp schaartje
nauwkeurig uitgeknipt. Voor een
mooie kaart heeft men vier dezelfde af-
beeldingen nodig. Het drie-dimensio-
nale effect (de dieptewer^ig) verkrijgt
men door hetzelfde mo^p" vier maal
uit te knippen en met lijm of tape in
verschillende lagen weer op elkaar te
plakken. Vooral het uitknippen van het
motief en onderdelen daarvan vergt
enige tijd.

Dit precisiewerk levert prachtige hand-
gemaakte en dus persoonlijke wens-
kaarten op, die door de ontvanger be-
slist niet meteen in de prullenbak wor-
den gegooid.

Ria Jansen nodigt u graag uit bij haar
in de stand te komen kijken. U kunt na-
tuurlijk ook een bezoek brengen aan
haar hobbywinkel "De Veentjes",
Veentjes 12 in Doetinchem, telefoon
(0314) 33 47 76.
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Lagendijk/A. Isselman (TC De Hoven), 2.

In het open C-D Tennistoernooi in
Vorden werden de afgelopen week 67
partijen gespeeld. Zondag werden in
zeven categorieën de finales gespeeld.
In de heren enkel Cl lieten de beide
Brummenaren Mulder en Lagendijk
voortreffelijk tennis zien op de kunst-
grasmat. Met de setstanden 6-2 en 6-2
wist J. Mulder de partij naar zich toe te
trekken. In de heren dubbel Cl kwa-
men beiden weer tegenover elkaar te
staan, in een spannende fïnalepartij
ging nu de winst naar
Lagendijk/Isselman met de setstanden
7-6 en 6-4.
Alhoewel het toernooi niet volgeboekt
was kan de toernooicommissie terug-
zien op een geslaagd evenement. Na de
start op maandag heeft het toernooi
nagenoeg geen hinder van de regen on-
dervonden. Het voordeel van kunstgras
is dat direct na een regenbui en zelfs
met lichte regenval gespeeld kan wor-
den.

Uitslagen Heren Enkel Cl: 1. J. Mulder
(BTCB Brummen), 2. R. Lagendijk (TC
De Hoven). Heren enkel Dl: 1. F.
Rensink (TC Laerveld), 2. A. Molendijk
(VTP Vorden). Heren dubbel Cl: 1. R.

Heren dubbel Dl: 1. H. Chevalking/H.
Lieverdink (VTP Vorden), 2. F Rensink/J.
Zomer TC Laerveld).
Dames dubbel Dl: H. Coppiëns/G.
Woltering (VTP Vorden), 2. M. van
Schooten/A. Heijmen (TC Welgelegen).
Gemengd dubbel Cl: 1. F. Jokman/P.
Klaassen (TC Zuid), 2. P. Brandenbarg/C.
van Voskuilen (VTP Vorden). Gemengd
Dubbel Dl: 1. H. Coppiëns/M. Dijkman
(VTP Vorden), 2. M. Dijkerman/R.
Weever (TC Epse/VTP Vorden).

V i s s e n
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft in de Berkel bij
Lochem voor haar leden een competi-
tiewedstrijd gehouden. De "senioren"
waren goed op dreef. Er werden 356
vissen gevangen met een gewicht van
10.617 gram.
De uitslag was als volgt: l A. Golstein
84 stuks- 1900 gram; 2 W. Vreeman 46
stuks-1450 gram; 3 P. Bartels 45 stuks-
1780 gram; 4 R. Golstein 42 stuks-1290
gram; 5 A. Vruggink 41 stuks- 1250
gram. De eerstvolgende wedstrijd is
zondag 10 augustus.

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

Tennisvereniging Ruurlo:

Zomeravondcompetitie 1997
De zomeravondcompetitie zit er al
weer een aantal weken op, maar de
eindresultaten zijn nu definitief be-
kend. Het eerste herenteam onder
leiding van Diederik S tolk is weer on-
geslagen kampioen geworden. Mede
teamleden waren: Jan Harmans,
Wim de Vries, Aart Wieringa en
Barth Mostert. Proficiat.

Heren 2 eindigde met een gelijk aantal
punten op een eerste plaats, Neede 2 had
echter een beter gamesaldo en behaalde
daarmede het kampioenschap. Voor Jan
de Boer, Jan Boss, Bert Kettelarij, Jan
Schoenaker en Frans Seesing bleef er
daarom weer een troostprijs over.
Heren 3 eindigde op een tweede plaats.
Voor Gerrit Wonnink, Ben te Winkel, Jan
van Hengel en moppenspecialist
Hendrik Weening, was het team van
Gorssel duidelijk te sterk. Het eerste
mixed team werd met overtuiging kam-
pioen in zijn klasse. Driesje van Nijen,
Loek Terwee, Cees van Teylingen, Jan
Nijenhuis en Roei van Nijen proficiat.

Zoals het wel eens vaker voorkomt, kon
het tweede mixed team de spanning
blijkbaar niet aan, want op de voorlaas-
te speeldag stond dit team, bestaande uit
Marcel Ketelaar, Karin Eerden, Jürgen
Heilig en Loes Kappert (als stand in voor
Hetty), nog gezamenlijk bovenaan met
Eibergen. Eibergen bleek uiteindelijk
aan het langste eind te trekken en daar-
door bleef er een tweede plaats over.
Tenslotte het derde mixed team, onder
leiding van Charles van Rossum, wist
met mede-teamleden Henk Flierman,
Mela van Rossum, Guus van Keulen en
diverse andere leden (zij worden be-
dankt voor hun spontane invallen) een
wereldse prestatie neer te zetten door als
eerste te eindigen. Proficiat.
Al met al kan er worden geconcludeerd
dat er bij ieder team om de eerste plaats
is gestreden, waarbij uiteindelijk drie
teams het kampioenschap wisten te be-
halen. Een geweldig resultaat, waarmee
de andere teams, die allen op een re-
spektabele tweede plaats eindigden,
niets tekort wordt gedaan.1 • •



Streekelftal Ruurlo -
De Graafschap
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen speelt De Graafschap in het sport-
park "'t Rikkelder" een voetbalwedstrijd tegen een Streekelftal. De spelers uit
deze regio die zijn uitgenodigd door de V.V. Ruurlo, komen onder andere uit
Lochem, Mariënvelde, Zelhem, Lichtenvoorde, Hengelo (Gld.), Beltrum,
Neede en Ruurlo. De Graafschap heeft toegezegd om in de sterkste formatie
naar Ruurlo te komen, zodat er voor de echte voetballiefhebbers veel te ge-
nieten zal zijn.

Play Gipsy, Play!
Veel mensen hebben zich al verzekerd
van een plaats in de Ruurlose Kas-
teeltuin voor de avond van 7 augustus.
In het zes hectare grote park treden
dan drie vermaarde zigeunermuziek-
groepen op: Tata Mirando, het Robin
Nolan Trio en het Waso Kwartet.
Het jongste van de drie orkesten is het
pijlsnel naar de wereldtop gestegen
Robin Nolan Trio. Toen Robin Nolan,
Paul Meader en John Friedrichs in 1992
van het Django Reinhardt Festival in
Samois sur Seine terugkeerden naar
Amsterdam, gingen zij daar voor de
grap eens samen wat oefenen op straat.
Dat sloeg aan, maar niemand kon toen
nog vermoeden dat dit drietal binnen
enkele jaren zo bekend zou worden als
het nu is.
Het trio wordt gevormd door twee gita-
ren en een contrabas. Eén gitaar speelt
de melodie en de andere geeft samen
met de contrabas het ritme aan. Robin
Nolan en zijn makkers putten inspira-
tie uit composities van Django
Reinhardt, Cole Porter, Duke Ellington
en anderen. Hun muziek (zigeuner-
jazz) is meeslepend en bedwelmend;
de tempi zijn sterk wisselend. Het
Robin Nolan Trio is veelal te beluiste-
ren op Jazz-festivals of in avondconcer-
ten die wel worden aangekondigd als
'Night of the Gipsy', vaak in het buiten-
land, maar ook wel in Nederland. Van
de groep zijn eveneens CD's uitge-
bracht. In de entourage van Huize
Ruurlo en de omringende kasteeltuin
zal dit internationale - Engels-
Australisch-Nederlandse - trio op een
volstrekt unieke wijze van zich doen
horen.
De Ruurlose 'zigeunernacht' zal voorbij
vliegen voor wie zich van orkest naar
orkest beweegt, geboeid blijft staan of
gaat zitten (op één van de voorhanden
zijnde stoelen) en zich in het voorbij-
gaan ook nog laaft aan een goed ge-
vuld glas en een aangepaste hap.
Toegangskaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij Bruna Postkantoor
Ruurlo en VW Ruurlo, alsmede - tele-
fonisch - bij KunstKring Ruurlo (0573
452075 of 451656).

Grote rommelmarkt
Evenals voorgaande jaren organiseert
de afdeling Ruurlo van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen weer
een grote rommelmarkt. Deze zal wor-
den gehouden op zaterdag 2 augustus
op het Kerkplein, of bij regen in "De
Luifel". U kunt dan weer gezellig neu-
zen tussen oude en/of overcomplete
huisraad en gebruiksartikelen. De or-
ganisatie doet bij deze een beroep op
iedereen die thuis ergens in een hoek,
op zolder of in de schuur iets bruik-
baars heeft staan. U kunt er de
Plattelandsvrouwen en andere mensen
wellicht een groot plezier mee doen.

Op vrijdagmiddagl augustus kunt u de
spullen 's middags afleveren bij de fa-
milie Nijen Es aan de Tolhutterweg 5 te
Ruurlo. Bent u zelf niet in de gelegen-
heid om spullen voor deze rommel-
markt af te geven, dan kunt u contact
opnemen met de familie Nijen Es, tele-
foon 45 12 47. Uw medewerking wordt
zeer op prijs gesteld. U wordt verzocht
geen groot meubilair en kleding in te
brengen.

Ruesink Open B-C-D
Tennistoernooi
in Ruurlo van start
Op 4 augustus gaat het Ruesink Open
B-C-D Tennistoernooi van start. Het
toernooi is onderdeel van het Oost
Gelders Tennis Circuit en vindt plaats
tot en met 10 augustus. Evenals de
voorgaande jaren is de belangstelling
om deel te nemen aan dit toernooi
enorm. Er zullen in deze week ruim
200 wedstrijden worden gespeeld op de
zes graVj^fcanen van tennisvereniging
Ruurlo. ̂ ^
Het deelnemersveld is ook dit jaar
weer zeer sterk. Bijna alle plaatselijke
en regionale toppers nemen deel en zij
zullen in zowel de B, C als de D catego-
rie om dApogste plaatsen strijden. Op
zondag l^mgustus worden de finales
gespeeld.

Open dagen 'De Boer Op'
gaan niet door in deze
regio door varkenspest
In verband met de heersende varkens-
pest in het gebied rond Toldijk heeft de
land- en tuinbouworganisatie GLTO,
VW's en plaatselijke organisaties be-
sloten om alle open dagen "De Boer
Op" niet door te laten gaan. De land- en
tuinbouworganisatie acht het op dit
moment niet verantwoord om de be-
drijven voor het publiek open te stellen
en daarmee het risico van ziekte te ver-
groten. Het is voor het eerst in vijftien
jaar dat de land- en tuinbouworganisa-
tie besluit de open dagen niet door te
laten gaan.
GLTO organiseerde de afgelopen vijf-
tien jaar met succes open dagen "De
Boer Op" in de provincie Overijssel,
Gelderland en Utrecht. Jaarlijks trek-
ken deze open dagen zo'n 30.000 be-
zoekers. De open dagen zijn speciaal
bedoeld voor de recreanten op de cam-
pings en bungelowparken.

Kranten Contact 1948-1953
In verband met het 50-jarig bestaan van de Vordense Ondernemers
Vereniging is de redactie van Weekblad Contact op zoek naar oude uitgaven
uit de periode 1948-1953. De Vordense Ondernemers Vereniging is opgericht
op l september 1948. Het archief van Weekblad Contact gaat terug tot april
1953. Wie in het bezit is van oude kranten uit de periode 1948-1953, kan con-
tact opnemen met Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10.

De don't
worry vloer
van PERGO

• Veel mooie dessins, nieuwe collectie
• Hoge slijtvastheid, 15 jaar garantie
• Makkelijk schoon, weinig onderhoud
• HPL in plaats van melamine

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 16 61

HEGRO!
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel.(0573)451661
Fax (0573) 45 17 17

Laat uw

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

ciers o.a.

GEBOOr^E

VERLOVING

HUWELĵ

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
kunnen wij u uitste-
kend van dienst zijn.

Rouwwerk
leveren wij op de dag

van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

BURO'S
vanaf

f 100,-
PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

OD onze z
ZOMERKOLBERTS ROKKEN
ZOMER KAT.PANTALONS BLOUSES
OVERHEMDEN k/m PAKJES
POLO'S 25% korting JACKS
SHORTS 25% korting Rest. PANTALONS

T-SHIRTS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

modecentruro

ruurlo
dorpsstraat 22

tel. (0573) 451438



Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 552663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastörieweg
Beat;rixlaan
Priuis Clauslaan

De Hor sterkamp (behalve nr, 35}
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhbf
Kom vonder! aan
DeDelle j
Dr. Staringstraat
P. van Vouenhoveniaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vord e n sebös weg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 5524 66

DeDöephöt
Het Stroo
HetEelmennk
Strodijk l t /ni l5én2
Dejaegte

Addinkhöf
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgöor Koppel

Fam. Nijenhuis, HJC. van Gelreweg37, tel 552576

S. v. 's~Gravénzahdestraat
H. van Bramercnstraat
H.K, van Gelreweg
Schoolstraat v ;
Gr. v^n Uiiibufg-Stiriimstraat

B. van Hackfortvyeg
Van Heeckerenstraat
Dr,<2. lulofsweg \
Brmkerliof

Fam. Mooy, Dorpsstraat 80, tel 553892

Stationsweg:
JuUanalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wühelminalaan
Enuna plein
Almehsevveg:
Overweg
IrisulinaÊlaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel 5534 08

B. Galléestraat
Srnidsstraat
Mulderskarnp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel 552780

De Horsterkamp (alleen
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloscweg
DeDecamje

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel 553012

HetTebbfnk
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gunk
Het Wiemelink
Het Vaatwerk

Het MolenWick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkarripdijk

Horeca in Laren houdt kleintje Pink Pop op 8 augustus met Curio

Concert Rowwen hèze op zaterdag
9 augustus in feesttent in Laren
De Horeca in Laren houdt in het
weekend van 8 en 9 augustus twee
grote popevenementen in de feest-
tent Molenbeek in Laren. Het week-
end gaat van start op vrijdag 8 au-
gustus met Kleintje Pink Pop. Dit is
een popfestival met medewerking
van de Hovense band "Curio", de
formatie "Voor de bakker" en "Big
Jim". En als extraatje is er deze
avond ook een erotische act. Het
hoogtepunt van het popevenement
is het optreden van Rowwen Hèze
op zaterdag 9 augustus.

In 1990 was Rowwen Hèze nog het best
bewaarde geheim van Limburg. Terwijl
in het zuiden al menige uitverkochte
zaal op z'n kop gezet werd, had in de
rest van het land slechts een enkeling
van de groep gehoord. De hit "Bestel
Mar" bracht daar in 1991 verandering
in. En sinds Rowwen Hèze overtuigend
op pinkop '92 optrad voor 55.000 be-
zoekers, is de uitzonderlijke krachtige
en feestelijke muziek ook in de rest van
Nederland een begrip. Een ander hoog-
tepunt was ongetwijfeld het 60 minu-
ten durende slotconcert op de
Uitmarkt op de Dam in Amsterdam
voor naar schatting 50.000 mensen dat
rechtstreeks door de NOS werd uige-
zonden op televisie.

Rowwen Hèze komt uit het dorp
America in Limburg en vond zijn oor-
sprong in de traditie om tijdens carna-
val je eigen lokale hits te maken. Het
werd al snel een succes in eigen omge-
ving en dit bracht de enthousiast ge-
worden KRO-dj Herbert van Hoof ertoe
ze de bijnaam Los Limbos te geven.
Uiteraard een verwijzing naar zowel
Limburg als Los Lobos.

Live staat de groep als een huis. Met
veel enthousiasme en spelplezier en
een stevige sound komt Rowwen Hèze
op de nietsvermoedende luisteraar als
een stroomtrein over. Liefhebbers zijn
er, jong en oud, van folkliefhebber tot
punker. Vooraan staat dan ook vaak
een heftig pogoënde massa, terwijl ver-
der uit volle borst wordt meegezongen.
Rowwen Hèze speelt inmiddels weke-
lijks in zalen, tenten en sporthallen in
het hele land en in Vlaanderen en
Belgisch Limburg. Het is feestmuziek
met een warm kloppend hart en met
uitstraling die al snel ver buiten
Limburg deuren doet opengaan en
mensen enthousiast maakt. Telkens
weer bewijst de groep dat grenzen ver-
legd kunnen worden en dat popmu-
ziek met een dialect geen beperking
hoeft te zijn. Dit is natuurlijk al geble-
ken tijdens de vele festivals.

Bent u

verhuisd

of woont u

pas in Vorden

en wil t u

er echt
bij horen?

Naam'

Adres '

Postcode'

Woonplaats'

Dan kunt ti niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Eén abohhementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f44,-

« *

~7Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30, ^^F j
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

: 1 » , i . . u M n .i,.,, .

Biej ois
in d'n Achterhoek
De wekkelijkse kaartaovunde met Toon van de Spitsmoes en Riek meugt
dan in de zommermaonde neet deurgaon, dat wil neet zeggen da'w mekare
nooit ziet. Veural at Toon wat op de leaver hef wil e d'r nog wel 's onve-
wachts achterhen kommen kiekn. Zo ok veurugge wekke zondag. "Toon hef
ok wat in de weage zitn", zei mien vrouw too zee Toon an zag kommen,
"dat zie'k an zien gezichte". Hee had zich ok nog maor nauwelijks op 'n
stoel ezet of hee begon d'r al oaver, oaver de varkenspest.

"Maor iej hebt jao geels gin varkens, waor maak iej ow toch druk oaver?".
"Nee, gin varkens maor wel ander grei waor'k de weg neet met op kanne.
Daor kan'k now neet met van huus. 'k Hebbe de schaöpe 'n heeln zommer
netjes opepast. En now wo'k t'r met nao de keuring en dat geet mooi neet
deur. Al 't wark veur niks ewes".
"A'w tied hebt zö'w ow 's beklagen, 't Is jao maor 'n hobby van ow. Waor mot
ze straks met de vette varkens of de jonge keune hen. Dat kost heupe geld.
En iej zölt t'r wel eavengoed Voddense karmse umme eholn hemmen."

"Karmse holn is mien van huus uut nooit biej ebrach dus daor kom ik dan
ok haos nooit. Meschien 's een hötjen oaver de braderie köstern maor daor
hei'j 't dan ok wel met ehad. Zee hebt trouwens hier en daor wel weer 't een
en ander kapot emaakt. Dat schient zo te heuren biej feesten die't heel late
deurgaot. Schienbaor kriegt ze dan toch te volle bier in de hoet."

"Is dat biej alle feesten zo? Zoals biej de aovunde van Normaal umme maor
wat te nuumen. Brek ze de boel daor ok af??"
"Och daor gooit ze mekare nat met bier en daor wo'j natuurlijk neet zat
van. En Normaal vindt dat jao prima. Hoe meer bier d'r vergooit wod, hoe
liever 't eur is. Dat bregjao geld op. Luu die daor an met doet heb 't stop-
gaorn neet uut-evonnen daor kö'j zoiets van vewachten".

"Maor laot hen Toon, umme oaver wat anders te beginnen, gao'j zoater-
dagoavund met nao de Beach-Party? Daor is 't altied hardstikke gezellig
zonder biergooijerieje".
"Is dat dan neet veur jonge gebbels?"
"Oh neem, daor geet old en jong nao toe. Daor wod veur elk wat wils
ebrach. Wiej komp t'r al jaorn en 't is ons nog nooit tegen-evaln".

"Now, 'k zal 't 's met Riek oaverleggen. A'k vanaovund neet afbelle zorg iej-
luu maor veur kaartjes".
Volgende wekke heur iej wel hoe 't ons egaon is op 't mooiste fees, biej ons
in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



the

CORNER

o be
Zutphenseweg 8, VORDEN tefb52426 Markt 21, ZELHEM tel. 623706

DISBERGEN ZONWERING
l servicegericht • klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken• horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

I SNELLE LEVERTIJD
S1908- \ Demonstrcrtie in onze showroom

—l na telefonische afspraak
Tel./fax 0575-461425

Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld)

KARPETTEN
nu

GELD
DE PANNEVOGEL

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

Buitengewoon sportief
Ideale recreatief iets

uizellc hybrides z i j n ideaal voor

een tocht in de

nen op vakanue. Pe hyb i

zijn lichter da ' > I l i e t s e n en

hebhen een sportiever karakter.

Kom b i j ons langs voor een

Cazelle Medeo

De meest verkochte hybride-fiets

van Nederland. Een lichte en

comfortabele fiets met perlecte

rij kwaliteiten. Compleet uitgevoerd,

inc lus ie f 10 jaar garan t ie

vanal ƒ 1.399,-

Zondag 3 aug. geopend

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM

FOKKINK V O F
Garvelinkkampweg 2a, 7261 CH Ruurlo

Telefoon (0573) 45 31 00 (b.g.g. 45 28 86)

Gazelle® zit als gegoten

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVHIS

VORDEN TEL (0675) 561010
FAX (0676) 661086

NIEUWSTAO 30. 7251 AH
POSTBUS 22. 7250 AA

BBS 554040 - http://www.WMVcre.nl
ISDN 551329



Televisie-presentator Humberto Tan

"Na een conflict moeten mensen
weer op eigen kracht verder kunnen"

Het nieuws dat Humberto
Tan bij het journaal presen-
teert, is voor een groot gedeelte
slecht nieuws. Op het scherm
is zijn houding onverminderd
vriendelijk en neutraal, met
af en toe een olijke glimlach.
Wat vindt de mens Humberto
Tan eigenlijk van het leed dat
ons dagelijks via de beeldbuis
bereikt? Raken de ontluiste-
rende beelden hem of is hij
murw geworden door steeds
weer meer van hetzelfde?

De boodschapper van het slechte
nieuws b l i j k t iemand anders te / i j n
dan degene die thuis als kijker naai-
de televisie k i j k t . Tan: "Als journa-
l i s t hen ik aan het werk. En dan
gelden andere dingen. Natuur l i jk
interesseert het mij heel veel wat er
/.ich al lemaal aan leed afspeelt ,
maar ik laat mij t i jdens het werk
niet leiden door mijn emoties. Als
ik dat /ou doen. kan ik mijn werk
niet meer goed doen. In m i j n werk
r ich t ik me vooral op de f e i t e l i j k e
gebeurtenissen. Als kijker kan het
me allemaal wel degelijk aangrij-
pen. Als ik op de bank te levis ie / i t
te kijken, voel ik vaak genoeg ver-
ontwaardiging en machteloosheid
in me opkomen."

Kleine stapjes
De televisie toont staatsgrepen,
burgeroorlogen, volkerenmoord..
Beelden van positieve dingen als
wederopbouw, het feit dat mensen
weer rustig hun leven kunnen op-
pakken of dat een economie weer
lang/aam op gang komt, blijven
meestal achterwege. Dat veel lan-
den dikwijls negatief in het nieuws
komen, hoefje er bij Tan niet in te
wrijven. Hij is er /.ich terdege van
bewust. "De media /ijn /eer ge-
richt op Europa en Amerika. Alles
wat daarbui ten gebeurt, staat op
het tweede plan. Bij ac tua l i te i ten
geldt ook nog eens: 'goed nieuws
is geen nieuws'."

Het feit dat er weinig goed nieuws
over de Derde Wereld op de televisie
komt, bevestigt het negatieve beeld
volgens Tan. "Het slechte imago
van de/e landen b l i j f t bestaan.
Want het is waar: de goede dingen
die tot stand komen, al /ijn het
vaak kleine stapjes, krijgt de kijker
nie t te / ien. Ki jk maar naar Ethio-
pië. Jarenlang is het daar erg slecht
gegaan. Nu gebeurt er veel om het
land weer op te bouwen. Dat wordt
alleen niet getoond."

Overbruggen
Tan kan /ich helemaal vinden in de
Novib-eampagne "Wederopbouw
na conflict". "Dat spreekt me juist
/o aan bij Novib", vertelt hij en-
thousiast. "Ze proberen meer te
doen dan alleen hulp bieden in
noodsituaties. Wil je mensen echt
helpen, dan hoort daar structurele

Humberto Tan

hu lp bij. En dat is juist de kracht
van Novib.

Nadat de grootste nood is gele-
den, is het ont/et tend belangrijk
om verder te ki jken. Je moet naarde
toekomst kijken. . Daarbij is hu lp
soms b i t t e r nood/akelijk, om te
voorkomen dat je /o weer een con-
flict kri jgt . Er is dan meer nodig
dan alleen noodhulp om mensen
kansen te geven. Novib wil daar-
om samen met de mensen daar aan
de gang. /ij kennen de problemen
maar ook de oplossingen t^B>ij
kunnen dragen aan de opbouw van
hun eigen toekomst. Hen duur/a-
me toekomst waarb i j armoedebe-
strijding voorop staat."

Pijlers
Tan maakt een vergel i jking met de
Marshallhulp die alle West-Euro-
pese staten na het einde van de
Twqede Wereldoorlog van Amerika
kregen. Het Marshall-plan stelde
West-Europa in staat om de weder-
opbouw gestalte te geven. Uit de
puinhopen kon weereen economie
worden opgebouwd en de ergste ar-
moede bestreden worden. Het her-
stel van ge/ondheids/org, water-
voor/iening en onderwijs /ijn na
een oorlog belangri jke aandachts-
punten, aldus Tan

Effectief
"Zoals Nederland dest i jds de Mars-
h a l l h u l p kreeg, /o kunnen veel lan-
den nu de hu lp van Novib gebrui-
ken. Vaak kim je h u l p o m s c h r i j v e n
als de bekende druppel op de gloei-
ende plaat. Je doet wel wat, je geeft
wel geld, maar of het nu echt he lp t?
Daar heb je toch je t w i j f e l s bij.
Juist vanwege het structurele ka-
rakter van Novib- inspann ingen /ie
ik de/e vorm van h u l p als een olie-
vlek die /ich steeds verder ver-
spreidt. De Novih-methode werk t .
Dat het k le inschal ig is maakt in dit
geval niet u i t . De/e h u l p is effec-
t ie f . Van belang voor mensen, om
daarna weer /elf op eigen kracht
verder te kunnen." Vluchteling wordt boerin

Graanmolens helpen Ethiopische vrouwen
De situatie van vrouwen in Ethiopië is verre van rooskleurig.
Veel dagelijkse werkzaamheden, zoals water halen en graan
malen, komen op hun schouders terecht. Dit zijn activiteiten
die veel tijd in beslag nemen en zware fysieke inspanningen
vergen. Water is meestal ver weg en met de hand malen is
enorm arbeidsintensief. Vrouwen zijn dus vaak uren bezig met
de meest eenvoudige maar noodzakelijke dingen van het leven.

gen de kinderen u i te inde l i jk beter
te eten.

Volksgezondheid
Om aan water te komen moeten
vrouwen dikwijls kilometers
lopen. Vervolgens moeten /ij de
lange weg weer terug met een paar
l i te r water. REST probeert het

water /o dicht mpgelijk bij de dor-
pen te krijgen. Dit wordt gedaan
door het slaan van putten of het op-
vangen, van water via riviertjes of
regenwater. Naast de lastverminde-
ring die dit voor de vrouwen mee-
brengt, is schoon drinkwater een
we/.enlijke basisvoor/iening voor
de volksgezondheid.

Oorlogswees wordt veearts

De Ethiopische hulporganisa t ie
Rel ief Society of Tigray (REST)
richt / ich actief op vrouwen. Het
verminderen van hun dagelijkse
werklast heeft hoge prioriteit.
Door het plaatsen van graanmolens
gaat het malen veel sneller. Met de
hand is een vrouw minstens twee
uur be/ig om voldoende graan te
malen voor één dag voedsel voor

de f a m i l i e . Een machine maalt in
één uur voldoende graan voor een
hele maand. Voor het gebruik van
de molen wordt een kle ine bijdra-
ge gevraagd. De wins t die een
graanmolen maakt komt ten goede
aan de lokale bevolking. Ook hou-
den de vrouwen door de molens
meer tijd over om een eigen inko-
men te verwerven. Daardoor krij-

Krediet
Hoop en perspectief twee kern-
woorden voor veel mensen in
Ethiopië. Om dit perspectief extra
kracht te geven is Novib samen
met de organisaties waar / i j mee
samenwerkt een kredietprogram-
ma begonnen. Mensen die arm / i j n
hebben nauwel i jks de mogelijk-
heid om aan geld te komen en als /e
het al kri jgen tegen enorme rente-
percentages. Er / i j n echter plan-
nen en ideeën genoeg waarmee
mensen hun eigen toekomst weer
in handen kr i jgen . Daarom kunnen
mensen een krediet bij de/e orga-
nisaties krijgen om hun activi tei-
ten mee uit te voeren. Het gaat
vaak om kleine maar onmisbare
bedragen. Zo kreeg mevrouw Tos-
home Tafetu een lening van nog
geen 250 gulden. Met dit geld kon
/e een k l e i n handeltje beginnen
waarvan /e nu haar hele familie kan

voeden en ook het krediet nog kan
afbetalen. Zij is slechts een voor-
beeld van de duizenden mannen en
vrouwen die op deze manier wer-
ken aan de wederopbouw.

Werken aan de wederopbouw van
hun land



BUROSTOELEN
nu met

30%
korting

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

m
D'

keuze uit:

;Pi

brood, hroodj^ :-fe«.f^w^:^itm^'(^^rsi toast,
peperkoek, cake, kaai, '.beleg .en zoetiwrert- •••• :

diverse soorten stilades, appel moes,
mayonaise en sausjes

SOEP
een heldere &i een gehotidett soep

WARM BUFFET
Jrites, bittcrballen,frika.ndeÜen, loetnpia's,

bockivorstjes, nasi- én' bami hapjes, werd

DESSERTBUFFET
diverse soorten vruchten, pudding, slagroom en schepijs

INCLUSIEF KOFFIE EN THEE

Onbeperkt eten f 14,95 p.p.
kinderen tot 10 jaar f 0,75 per 10 cm

'H Hotel Café Restaurant

'Meiïink'
Barchem

Borculose\veg 4
Sü Telefoon (0573) 44 12 02

en 3-deurs
SLAAPKAMER

KASTEN
vanaf

f 100,-
PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

f 15,- inruilpremie na aankoop van een
Braun Silk-épil comfort body system (ER 220)'
• tegen inlevering van uw oude ladyshaver, scheermesjes of
epileerapparaat -

Braun Silk-épil comfort body system (ER 220)
• Epileerapparaat en ladyshaver in één
• Epileeropzetstuk: verwijdert beenhaartjes met de wortel
• Ladyshaver opzetstuk: scheerblad + 2 afgeronde tondeuses voor

oksels en bikinilijn

• 'Niet tevreden? Geld terug!'

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

mode voor
het héle gezin

'̂ r- ̂  - w^ -^M

fashion

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

^il'

Als u »«•«' *•*•*»30 +-SÜS3R*

"Sp het reeds
ifaeprijsde artikel

FIN" Loop even binnen, want het loont nu zeker de moeite



SHOWROOMSLAAPKAMERS
*RoomkJeurig ledikant met 2 nachttafeb.
Maat 160/200 cm
van 199S,~ HU 995,-
*Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 2595° HU 995,-
*Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer
met 2 nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van2595.~ HU 1995,-
*ScNtterende MOF slaapkamer in alpine
wit Bestaande uit ledikant, achterwand, 2
nachtkastjes, kaptafel + spiegel en laden-
kast
Maat 180/200 cm
van 4995,° HU 2495,-
*Auronde achterwand. Kleur alpine wit
Voor een bedbreedte van 160 cm, met
schuifdeurkastjes.
van1729= HU 1295,-
*Slaapkamer antraciet met beuken met
aanhangkastje, inclusief schurflade.
Maat 160/200 cm
van2295.= HU 1995,-
Tevens brassende vouwdeurkast (ever-
baar in 170/220 cm

*Slaapkamer van aluminium
Maat: 160 x 200 cm
van 2195,= HU 1395,-
*Laqué slaapkamer in de kleur petrol.
Inclusief twee nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1595,~ HU 795,-
*Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1895,= PU 795,--
*Schitterende Auping Auronde in de kleur
aubergine. Bestaande uit achterwand met
twee nachtkastjes. Incl. handverstelbare
spiraal, maat 120/200 cm
van 3990.» HU 1995,-
*Slaapkamer TRECO. Bestaande uit ledi-
kant, achterwand en 2 nachtkastjes. KJeur
alpine wit. Leverbaar in 160/200 en
180/200 cm
van 3530,= DU 2495,-
*Schitterend gietijzeren ledikant met ker-
senhouten poten. Met bijpassende nacht-
kastjes.
Maat 160/200 cm
van 2550= HU 1795,-

wïj bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv dit

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

Ledikant Summertïme
Uilqivoord in structuur/wart met txnjkcn ;«•

nu 499,-
Bi||),issen(! nachttafeltje vrin / 219.-. nu / 179.- [>ei sluk

Ook leverbaar in 140/200 m 180/200.

Auronde 1000 ! 60/200 met
2 handverstelbare Auping dwarsgespannen
spiralen en 2 polyether matrassen (80/200)

Auronde achterwand ƒ
Bedtafel ƒ

Ook in ai

SHOWROOMLINNENKASTEN
*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295,== HU 1295,-
*Vbuwdeurkast in de kleur alpine wit
90 cm breed, 220 cm hoog

van 1895= HU 995,-

*Vouwdeurkast in de kleur parelmoer.
Maat 180 cm breed en
220 cm hoog

nu 1795,-

*Geloogd grenen draaideurkast. Creafort
met toog. Maat: 156 cm breed,
230 cm diep ^^

van 4449,= HU 2795,

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit, met
halogeen verlichting 200 cm breed, 245
cm hoog.
van 3095= HU 1995,"

*Schurfdeurkast TRECO met facetspiegel.
Kleur alpine wit. Maat: 185 cm breed,
230 cm hoog 67 cm diep
van 3995,= PU 2995,"

Senioren Comfort slaapkamer
uitgevoerd in blank essen.

Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te schuiven.
rgï$: 180/200 cm.

W ft van 3940,=

nu 2995,

LIFE-TIME COMPACT HALFHOQG51APER,
HOOGSLAPERS EN STAPELm

Halfhoogslaper, hoogte 112 cm
met een matrasmaat van 90/200 cm
Slaapplaats rondom beveiligd,
trap met instapbeveiliging
Degelijke buigzame lattenbodem
90/200 cm.
Milieu en kindervriendelyke lakken
en verven.

Buro tegen een meerprijs van ƒ 195.-

LEDIKANTEN
l - P E R S O O N S
Ledikant mei 2 laden massief blank gelakt
vurenhout 90/ ->oo
van 479.= nu 299,—

Ledikant van MDF.-wil- <>[ /wan grlakt met

laden, vc
nu 349,—

90/700. Kleuren wii//wj:[/rnod

van 449,= nu 279,—

HALFHOOGSLAPER
• in primaire u

90/700
van 660.= nu 49 5,—

BOXSPRINGS
Boxspringcombinatie bestaande uit box-
spring en pocket vering matras. Matras afge-
dekt met scheerwol 90/200. Ook in andere
maten leverbaar,
van 1495,= nu 995,-

Boxspring Zevenslaper met rotan hoofdbord
en bij passende rotan nachtkastje. Kleur
blauw. Maat 90/200
van 2995,= (excl. matras) nu 1995,-

Schrtterende boxspring met hoofdbord en
voetbord. Inclusief kapokmatras.
Maat 90 x 200 cm
van 2800,= nu 1495,-

Ruimte
besparende

bedden
* Prachtig vouwbed met wielen,
bovenplank en automatische uitklapbare
poten, inclusief matras
Maat 90/200 cm.

nu 269,-v, in 'i 14.-

* Vouwbed, voorzien van triplex latten-
bodem. automatisch uitklapbare poten.
inclusief polyether matras.
80/190

van 398= DU 299,"

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

nu 599,"
* Onderschuif combinatie wit of zwart,
stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2 polyether
matrassen, éénzijdig afgedekt met wol. 5
jaar garantie 80x 190 cm.

van 1395= HU 995,"

Tegen meerprijs leverbaar 90/200 cm.

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

van i i v.
van H9.
van tó9.«

va- -i 19,
van 479,=

van 559.=

van 639.-

voor
voor 229
voor 239
voor 239
voor 249
voor 279
voor 329
voor 339
voor 369
voor 399
voor 459
voor 539

Prima
binnenveringsmatras

i wol Dikte ±16 cm

80/190 van 399,= nu 349>"
80/200 '129.= nu 369,--
90/190 van 429.= nu 369,-

90/200 van 449,= nu 379,-
140/200 van 739.= nu 639,-

11 in nog l O andere maten

Pocketverinqmatras
met 3-/ones De badstöfstretchstof is doorgestikt met

iwol. Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte ± 18 cm.

80/190
80/200

9()/190

90/200

90/210
140/700

van 800,:
van 800,=

van 895,=
van 89b,=

van 1040.=

voor 549,-
voor 549,--
voor 599,--
voor 599,--
voor 699,--
voor 949,"

De/e matras is Icvciii.i.ir m nog 10 andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimruhbermalras met verstcrk ic middcnvone en
schouderkomfort/one De stretchstof is doorgestikt
met schapewol Verkrijgbaar in twee hardi;
Dikte ±16 cm

van 79'j,
van 799,

van 895. ;
van 895,:

voor 595,
voor 595,'

649,
649,
795.

van 1495.

voor
voor
voor

voor 849,
voor 1075,

Ons gehele assortiment bestaat uit wel 30
soorten, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen.

Leverbaar in alle maten.
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