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Overname advertenties berichten verboden

125historische rijtuigen aan de startin Vorden:

8 augustus traditionele koetsenrit
Aanspanningsvereniging In de
Reep'n in Vorden houdt zondag
8 augustus voor de 23e keer een
kastelenrit met authentieke rijtuigen. Er zullen ongeveer 125
rijtuigen aan de start verschijnen. De kastelenrit im Vorden
geldt als selectie voor het Nederlands kampioenschap van
de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard.
De aanspanningen vertrekken
zondagochtend vanaf kasteel
Vorden. Na een sherrystop bij kasteel De Wiersse keren de koetsen
rond het middaguur terug op de
kasteelweide van het gemeente
huis. Daar kan het publiek de koetsen bekijken en genieten van de
vele demonstraties die de gehele
dag op het terrein worden gegeven. Zo zal Nederlands Kampioen
Lambertus Huckride in de categorie 'tuigpaard' een clinic geven
met zijn paard 'Just in time'. Ook
komt er een wedstrijdaanspanning van Haflingers naar Vorden
toe. Deze Haflingers galopperen
onder andere door een brandende
hoepel. Verder verzorgt Edward
Gal een dressuurclinic. Gal is niet
de eerste de beste. Afgelopen jaar
eindigde hij als tweede op de dressuur achter Ankie van Grunsven.
Ook aan muziek is gedacht. Zo zulen de hoornblazers van Vivat uit
Lochem voor de nodige muzikale
klanten zorgen.
De ochtendroute van de kastelentocht ziet er als volgt uit: weide
kasteel Vorden, oprit af richting
dorp, rechts Horsterkamp, rechtdoor Stationsweg, links Burge-

meester Galléestraat, rechts Almenseweg, links oprit Den Bramel
links Almenseweg, rechts Het Enzerinck, links Larenseweg, rechts
Enzerinckweg, links Galgengoorweg, links Schoolhuisweg, links
Wildenborchseweg, kasteel Wildenborch, rechts Nij landweg, Vordenseweg, rechts Schoneveldsdijk,
links achteroprit De Wiersse (sherrystop) rechts Wiersserallee, rechts
Ruurloseweg, links Onsteinseweg,
kasteel Onstein, rechts Schutte
straat, links achteringang kasteel
Vorden.
Na de lunch op de kasteelweide
van het gemeentehuis volgt het
tweede gedeelte van de route.
Deze ziet er als volgt uit: achteruitgang kasteel Vorden, rechts
Schuttestraat, rechts Vordensebosweg, Christinalaan, rechts Willem
Alexanderlaan, rechtdoor Nieuwstad, rechts Deldenseweg, rechts
rotonde (over het fietspad), links
De Eldersmaat, rechts B^^cseweg,
links Hackfortselaan,^|bekoekstraat, links Boshuisweg, links
Vierakkersestraatweg, rechts open afrit kasteel Suideras, rechts
Dorpsstraat, links Hackforterweg,
links Baakseweg, rechts Riethuisweg, links Hamminkvd^ rechts
Deldenseweg, Hilverinl^^, oprit
kasteel Kiefskamp.
Kasteel Kiefskamp is het verzamelpunt van alle koetsen. Vanaf hier
vertrekt men vervolgens in colonne naar het dorp. De route van de
intocht is als volgt: links Lindese
weg, rechts Hengeloseweg, rechts
De Horsterkamp, links Nieuwstad,
Raadhuisstraat, Dorpsstraat, De
Horsterkamp, oprijlaan kasteel
Vorden.

Moonlight Swimming gezellig druk
Het badpersoneel van het
Vordense zwembad "In de
Dennen" heeft elk zomerseizoen wel "Moonlight Swimming" op de agenda staan.
Echter, vanwege de weersomstandigheden een moeilijk te
plannen evenement. Hoe vaak
is het niet voorgekomen dat
Pluvius roet in het eten gooide!
Dit weekend echter een succesnummer van de eerste orde en ble
ven vrijdagavond zo'n 500 bezoe
kers na achten op het bad. Er kon
tot aan het middernachtelijk uur

gezwommen worden. De watertemperatuur die normaliter bij
het "Moonlight Swimming'' tot
een aanvaardbare temperatuur
wordt "opgeschroefd" had dit keer
al een perfecte temperatuur van
pakweg 23 graden. Het terras en
het bad waren feestelijk verlicht.
Er was een hapje en een drankje,
terwijl Rolien Hilbolling ( die de
kantine op het zwembad runt) in
de persoon van Toon Schenk voor
live muziek had gezorgd. Wel
"Toontje" uit Winterswijk kweet
zich uitstekend van zijn taak.
Gezellige muziek van modern tot

Staringavond

ANBO

Na de succesvolle Staringavond, de
afgelopen week, staat er donderdagavond 5 augustus wederom (te
vens de laatste van het seizoen) een
Staringavond op het programma.
Deze wordt gehouden bij de Kapel
nabij kasteel "De Wildenborch".
Eerst wordt er een korte wandeling
gemaakt door de tuinen van het
kasteel. Daarna volgt een dia pre
sentatie over landelijk Vorden en
zal Diny Hiddink gedichten van de
dichter Staring voordragen. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de
VW aan de Kerkstrtaat te Vorden.

De afdeling Vorden van de ANBO
organiseert dinsdag 10 augustus
een fietstocht. Het vertrek is om
9.00 uur vanaf het Marktplein.
Intussen is men achter de schermen al druk bezig met het 12,5 jarig bestaan van de afdeling
Vorden. Dit feit zal op vrijdag l oktober tijdens een bijzondere bijeenkomst voor leden en genodigden gevierd worden.
Het ligt in de bedoeling dat die
middag een toneelgroep de aanwezigen in de zaal van het
Dorpscentrum zal bezig houden

country and western. Toen op ge
geven moment de stroom even uitviel, voor Toon geen probleem. Hij
pakte de gitaar en zong en speelde
vrolijk verder. Aansluitend het ge
hele weekend topdrukte (waar
niet?) op het zwembad. Duizenden
bezoekers, hetgeen impliceerde
dat het bezoekersaantal van 1998
(34.500) deze zondag werd overschreden. Mochten de zomerse
weersomstandigheden nog een
poosje aanhouden dan staat er
medio augustus opnieuw een
avondje "Moonlight Swimming"
op het programma.
met satire en humor. Na het optreden van de groep wordt de middag
afgesloten met een koffietafel.
De afdeling Vorden heeft onlangs
de leden gevraagd of er personen
zijn die bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen, gedichten
maakt, toneelspel beoefend of iets
kan vertellen over bepaalde hobbies of bijzondere ervaringen
heeft meegemaakt in binnen- en
buitenland. Kortom alle vormen
van creativiteit zijn welkom.De
achtergrond van dit alles om het
komende winterseizoen met eigen
krachten avonden te gaan verzorgen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIIï AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. J.C. de Bruine.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 augustus 10.00 uur Zangdienst.
Kapel de Wildenborch
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. T. Deelstra, Baflo; 19.00 uur ds. T.
Deelstra, Baflo.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 augustus 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 8 augustus 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 augustus 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 8 augustus 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
8-9 augustus pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575) 527080.
Huisarts
7-8 augustus dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon (0575) 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten
Tandarts 7-8 augustus P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 441744
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 1130-12.00
uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 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 openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag,van
08.00-12.30 uur en van 13.30yl8.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag. tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur. donderdag 13.30-17.30
uur. vrijdag 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 Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 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 gezondheidszorg. 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) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vprden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augustus geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
VOOR DIRFCTF D R I N C l - N D I HUI.P VAN:
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Runderrollen, lekker smakelijk
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1.- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

5 halen 4 betalen
WOENSDAG GEHAKTDAG

Donderdag Schnitzeldag

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—
RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f

Gepaneerde schnitzels
f 1,50 per stuk
Runder Schnitzels
ff l f75 per stuk

6,95

IIJ
UIT EIGEN WORSTMAKERU
VRIJDAG PIEKENDAG

••
•
Gebraden varkensrollade
OO
f Al j5JO

10 WORST/VLEESWARENSOORTEN
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 0651106955.
• Te koop: bosbessen elke
dag vers geplukt. H.G. Peppelman, Twente-Route 5, Heelweg, tel. (0315) 24 16 16

vandaag voor

Gebraden gehakt

f 1,— per 100 gram

100 gram ff C

ZATERDAG BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

MAANDAG EN DINSDAG

f 10,-

VERSE WORST

2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,'

fijn of grof, 500 gram f
• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt è
contant. Tel. (0543) 45 10 85
• Te koop: eiken ledikant
met ombouw 140 x 200 cm.
Prijs f 375,-. Tel. (0575) 55 14
99
• Te koop: aardappelen,
aardbeien, spruit- en boerenkoolplanten, sla-, andijvie-, prei- en knolraapplanten. Diverse soorten groenten
en fruit Elke dag verkoop aan
huis en elke donderdagmorgen verkoop van aardappelen,
groenten en fruit van kwart
tot 12 uur op de parvan Pannenkoeken-Restaurant Kranenburg.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76
Hondenschool 'Klein
te Velswijk begint
met de nieuwe cursussen op maandag 23 augustus a.s. Inlichtingen en/of
opgave Ap Peters (0314) 64 14
36 of Lucia Mullink (0314) 62
23 61. Bel gerust
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: Volvo 460 b.j. '95;
ABS, centr. lock, str.bekr, velours bekh, d.blauw, sp.velgen.
Prijs n.o.tk tel. (0573) 45 31 93
werk; na 18.30 uur (0573) 45
23 04 privé

4 studentensteaks +
4 vlindervinken

J halen 4 betalen

samen

f7,95

Hef Versf' lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

Heerlijke
verse
vlaaien
vanaf f 8.95
keuze uit ruim
30 soorten

Deze week:
milaneSe Vlaai een Italiaanse
bavaroise met verse vruchten goed voor
12 royale punten
f l C 95

voor maar

T l Ui

ö ö ö ö- ö ö O

Prima donna-vlaai
met 'n vleugje amaretto
voor 6 personen

voor

f ft95

O S O Ö Ö OO
/V/euiv /n cte sortering...

14 soorten Italiaanse
broodjes
oo/c lekker bij de barbecue. Deze week...

zonnig geprijsd!
mmmmm

mama mia!

Italiaanse
koffiebroodjes
Natuurlijk
vers
van uw
verwenbakker

gewoon geweldig lekker

per stuk
voor maar

f

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

&

Contactjes

Aanbiedingen
bellf Italia

• Verse snijbloemen van
eigen land. Ze zijn er weer.
Van eenvoudig en goedkoop
bosje tot diverse creaties.
Overtuig u zelf. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, vïerakker, plm. 300 m vanaf het
reclmamebord Schoenaker

• Vermist sinds 5 juli jl.: kleine
poes bruin/zwart gestreept
met witte vlekken en bruin
halsbandje; omgeving Industrieterrein. Als iemand deze
poes ziet of heeft gezien, bel
dan a.u.b. naar 55 40 43

7,95

COMBI-VOORDEEL

KARBONADE

• Gevraagd: oppas voor onze
1 -jarige dochter op de woensdag en donderdag. Tevens
bereid om licht huishoudelijk
werk te verrichten. Werktijden
in overleg. Brieven onder nr. R11-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Voor de te houden Pleinmarkt en veiling kunt u goederen opgeven via tel. 5514867
551961/553081 en 551673

1 kilo f

WEEKENDAANBIEDING

4,98

150

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

• Kaarten voor Müsica Ibérica è f 25,- zijn nog te koop
bij WV Ruurlo, Wildenborchseweg 9, tot woensdagmiddag
13.00 uur. Daarna zijn er gewone toegangskaarten ó f 30,verkrijgbaar tot donderdagmiddag 17.00 uur. Vanaf dat
moment liggen dezelfde kaarten aan de ingang van de
Kasteeltuin. Telefonisch reserveren f a f 30,-) is niet meer
mogelijk na woensdagmiddag
17.00 uur. Royale parkeerruimte voor auto's en fietsen van concertbezoekers is
aanwezig. Duidelijke borden
wijzen u de weg! Wilt u de
Dorpsstraat en andere wegen
aan de dorpskant van de
Stapeldijk niet blokkeren door
daar al te parkeren?
• Te koop: complete regeninstallatie incl. 100 m buis,
100 m slang o 10 cm + 300 m
slang 1/2 duims + 20 sproeiers + stationaire motorpomp.
Tel. (0575) 553283 of 0651106955
• Wij zoeken een oppas voor
onze twee kinderen (8 en 5
jaar) voor drie middagen per
week (ma, di en do) vanaf
15.00 tot 19.00 uur (incl. koken). Bij voorkeur bij ons thuis
(buitengebied), rijbewijs nodig.
Inlichtingen tel. 55 11 20

9-10-11 augustus
3-daagse
avondfietstocht
Buurtvereniging
De Bruil e.o.
Ruurlo
Start
tussen 18.00 en 20.00 uur
café Nijenhuis,
Batsdijk 1, Ruurlo

G.H. Sterringa
huisarts

9 t/m
27 augustus
geen praktijk
Waarneming:
voor patiënten met de
letter A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32
Voor patiënten met de
letter L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 55" 16 78

Proef onze
Oostenrijkse topper

Hans Jansen
&
Anita Boerstal
geven elkaar het ja-woord op zaterdag 14 augustus 1999 om 11.30 uur in
het gemeentehuis te Steenderen.
U bent van harte uitgenodigd op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
1 van restaurant 'de Usselhoeve', Eekstraat 15 te Doesburg.
Ons adres:
Wichmondseweg 11f
7223 LH Baak ~

Op 20 augustus a.s. hoop ik 85 jaar te
worden.

Wij feliciteren onze kinderen in
Duitsland
Sonja en Marten-Jan Polman
Akazienweg 15
D-67434
Neustadt an der Weinstrasse
met de geboorte van hun 2e
dochter en Francka met haar
zusje

Opa Wim en Oma Ali

Polman
25 juli 1999

Oosters gebraad,

D.H. Gerbscheid

100 gr.

De Delle 12
7251 AJ Vorden

kalfsschnitzels,

2

25 grillworst,
groenten in aspic,

4 98

f700 gr. per soort), samen

.
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.
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spaghetti of macaroni, D 49

100 gr.

per portie

'

barbecuesalade,

/.ara
Veel liefs

spek, per stuk

barbecueworst

Dit wil ik graag samen met u vieren op
zaterdag 21 augustus 1999 in restaurant De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden van 14.30 tot 17.00 uur.

or
03

Na een humorvol en intensief leven, hebben wij te
vroeg afscheid moeten nemen van mijn man, onze pa
en mijn lieve opa

WILLY HERMAN MASSEN
op de leeftijd van 55 jaar.

100 gr.

J

0

98 5 gemarineerde ^ÏAQQ
procureurlappen l U

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

Marja Massen
£&andra en Guido
^F Gino
Emil

drukwerk dat
gezien wordt
Het 'gezicht' van
uw bedrijf wordt
mede bepaald
door uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje dat er
onberispelijk*
behoort uit te zien,
zowel in ontwerp,
opmaak, kleur en
tekst.
Goed drukwerk
valt OP... sterker,
het verhoogt de
herkenbaarheid
van uw
onderneming.
Wii ziin daarin uw
partner.

Een echte vergadering,
is een complete vergadering!

31 juli 1999

Weekendje weg

Markt 23
7101 DA Winterswijk

Met droefheid heb
wij kennis genomen van het
overlijden van ons vergaderlid

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 4 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Weeninkpad 49 te Winterswijk.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe
om dit verlies te dragen.

Vonden, 27 juli 1999
Na een leven lang kennis, wijsheid en humor te hebben geschonken, is op 56-jarige leeftijd overleden
onze lieve vader

HENK MULLINK
EDITH EN GERARD
WOUTER

Kastelenrit

27 juli 1999

historische rijtuigen
zondag 8 augustus

Berend van Hackfortweg 30
7251 XC Vorden
De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 30 juli op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Globaal tijdschema
08.30 tot
10.30 uur

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem
bespaard is, geven wij u kennis dat in de leeftijd van
56 jaar van ons is heengegaan onze geliefde broer,
zwager en oom

HENK MULLINK
Annie - Henk
Elly - Han
Jan - Gerrie
Margreet - Harrie

WEEVERS

Ren - Eet

VORDEN

NIEUWSTAD 30, 7291 AH
POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575)551010
FAX (0575) 551086
BBS 557378 - ISDN 557370
E-mail: weever»@weever».nl
http://www.weevera.nl

HENK MULLINK

'DE VERGADERING'

DRUKKERIJ

Leo - Lucia
neven en nichten
Vorden, 27 juli 1999

voor uw

09.30 uur

11.00 tot
12.00 uur
12.15 tot
13.30 uur
13.30

uur

14.00 tot
15.45 uur

15.45 uur

gaat u naar:

Rabobank
reizen
Kantoren te.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
kunstmest
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

Jurering klassement.
Start ochtendrit Den Bramel, Wildenborch, De Wiersse en Onstein.
Demonstratie op de weide bij
kasteel Vorden
Lunch op de weide bij kasteel Vorden.
Middagroute richting Hackfort,
Suideras, Delden, Kiefskamp.
Demonstratie op de weide bij kasteel
Vorden
Defilé door het dorp.

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
•*• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg l O, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl
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BULLETIN

yORDEN

wwyyyx^^
SWINGEN

BOUWVOORNEMEN

plaats

aanvrager

inhoud

Biesterveld 10

H.E. Horstman

bouwen bergruimte

f
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

tingsverkeer in voor het gedeelte van de Oude Zutphenseweg tussen de
Hamelandweg en de Wildenborchseweg. Verkeer vanaf de Wildenborchseweg is het daarbij niet toegestaan de Oude Zutphenseweg in te rijden.
Daarnaast is van 14.00 tot 02.00 uur de Hamelandweg tussen de Ruurloseweg en de Oude Zutphenseweg na de ingang van het parkeerterrein afgesloten voor bestuurders van voertuigen.

ASTELENRJT

SLOOPVERGUNNINGEN

plaats

aanvrager

inhoud

het Elshof 10

J.GA. Kup

geheel slopen garage
en schuur

In verband met de jaarlijkse Kastelenrit op zondag 8 augustus 1999 zijn
de toegangsweg naar kasteel Vorden (gedeelte van de Horsterkamp) en de
Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot aan de Vordensebosweg van 8.00
tot 17.00 uur afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen. Ook geldt
die dag voor beide zijden van het gedeelte van de Schuttestraat tussen
Ruurloseweg en Vordensebosweg een parkeerverbod.

APVERGUNNINGEN
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uwen volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uwen volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uwen volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

plaats

aanvrager

inhoud

Horsterkamp 15

E. Huizinga

vellen l esdoorn

herplantplicht

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt
u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

dinsdag
van 1330 tot 2030 uwwoensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uwvrijdag
van 1330 tot 2030 uwzaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid 1992" voor het vergroten van een bergruimte op
het perceel de Doeschot l te Vorden. De vrijstelling maakt het mogelijk
om te bouwen voor de gevel van de woning aan de wegzijde.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 5 tot en met woensdag 18 augustus 1999, ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

R

Ij OUWAANVRAGEN
plaats

aanvrager

inhoud

ontvangen op

Mispelkampdijk l

A.G. Velhorst

vergroten woning 22-07-99

Deze bouwaan vragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
AANLEG PLATEAU OP KRUISPUNT HACKFORT
Omstreeks donderdag 12 augustus aanstaande start aannemingsbedrijf
Dostal met de aanleg van een plateau (verhoogde kruising) op het kruispunt Baakseweg-Hackfortsjj^n-Kruisdijk te Vorden. Op dit kruispunt
vinden vrij veel verkeersonf^fellen plaats.
In verband hiermee is de aansluiting van de Kruisdij k op de Baakseweg
vanaf donderdag 12 augustus voor alle voertuigen afgesloten. In de week
van 16 tot en met 20 augustus is het hele kruispunt voor alle voertuigen
afgesloten. In de week van 23 tot en met 27 augustus is nog wel sprake
van hinder voor het verkeer, maar kan bestemmingsverkeer weer gebruik maken van het kruispunt. Zoals gebruikelijk, geldt voor deze data
een voorbehoud in verband met het weer.
In verband met deze verkeersmaatregelen wordt doorgaand verkeer tussen Vorden en Baak/Steenderen geadviseerd gebruik te maken van de
N314 (de rondweg Zutphen-Leesten-Warnsveld).

EACH-PARTY
Op zaterdag 7 augustus 1999 vindt de Beach-Party plaats. Op deze dag
stellen burgemeester en wethouders van 14.00 tot 02.00 uur éénrich-

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR VERGROTEN
BERGRUIMTE

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR PLAATSEN ABRI
EN FIETSENSTALLING
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artjA 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen v!m het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" voor
het plaatsen van een abri en een fietsenstalling aan de Raadhuisstraat ter
hoogte van nr. 6.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van do^M-dag 5 tot en met woensdag 18 augustus 1999, ter inzage ter
gemeenH&ecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

VONDOPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Op dinsdag 31 augustus is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 uur geopend
voor alle lokethandelingen. De eerstvolgende avondopenstelling is op 28
september 1999.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Bakker Joop Bruggink
bakt 'Brood van Adel'

Toerrit \fi\MC naar
Teutoburgerwald

Met ingang van l augustus bakt
Bakker Joop Bruggink in
Vorden een nieuw assortiment
brood onder de naam 'Brood
van Adel'.

De toercommissie van de VAMC
"De Graafschaprijders" heeft
voor aanstaand weekend een
tweedaagse toertocht uitgestippeld naar het Teutoburgerwald.
Een route via allerhand provinciale wegen, waarbij gezien de
veelal maximale snelheid van
80 kilometer per uur, volop gelegenheid bestaat om van het
prachtige landschap door onder meer Oost Nederland, Sauerland en het Teutoburgerwald
te genieten.

Joop Bruggink kijkt, geïnspireerd
door het naderende Millennium,
terug in de tijd. Eeuwen geleden
verbouwden in de Achterhoek de
boeren en de horigen van de kasteelheren hun zaden en granen op
akkers, die door de adel in erfpacht werden gegeven. Als eerbetoon aan die kasteelheren en vrouwen van weleer heeft hij een
assortiment 'adellijke broodjes'
bedacht. Dit 'Brood van Adel'
wordt dus vanaf l augustus dage
lijks vers uit de oven van bakker
Joop Bruggink gehaald. Een vorstelijke keus uit drie heerlijke broodsoorten, die elke dag in de adelstand wordt verheven.
De basis van dit assortiment
'Brood van Adel' wordt gevormd
door licht en donker meergranenmeel. Naast het hoofdbestanddeel

tarwe is er een grote variatie aan
granen en zaden toegevoegd, zoals: maïs, rogge haver, sesamzaad,
rijst, gerst, zonnebloempitten, lijnzaad en soja. Zo is er een Kastelen
brood, een heerlijk witbrood verrijkt met honing. Freulebolletjes
zijn bolletjes van licht meergranenmeel, eveneens verrijkt met
lekkere honing. En dan is er tenslotte de Baronesse bol, een heerlijk brood rijkelijk gevuld met
krenten, rozijnen, gedroogde abrikozen en een tropical-mix. Het
'Brood van Adel' is door zijn
smaak of vorstelijk uiterlijk niet alleen lekker bij de broodmaaltijd,
het is ook een heerlijke traktatie
bij de thee en koffie of zomaar tussendoor.
Trouwens, deze broden bevatten
waardevolle voedingsstoffen zoals
vezels, vitaminen en mineralen.
Elk soort kent zijn eigen samenstelling, bereidingswijze en sierlijke afwerking. Maar één ding is ze
ker, ze zijn allemaal van Adel!

De motorrijders vertrekken zaterdagmorgen 7 augustus ( naar eigen keuze) tussen 9.00 uur en
11.30 uur vanaf het clubhuis aan
de Eikenlaan te Vorden,Niet alleen rijders van de organise
rende vereniging zelf, ook deelne
mers van andere Nederlandse motordubs hebben zich voor deze
tweedaagse tocht aangemeld.
De rit op zaterdag heeft een lengte
van 360 kilometer. Aan het eind

van de middag worden op een
camping in het plaatsje Hameln
(50 kilometer vanaf Kassei) de tenten opgeslagen.
Voor s'avonds staat een gezellig samenzijn en een barbecue op het
programma.
De organisatie zal dan tevens de
prijzen uitreiken.
Er is namelijk een prijs voor de verst komende deelnemer en deelneemster, alsmede een prijs voor
de club die met het grootst aantal
rijders aan deze toertocht deelneemt.
Na een gezamenlijk ontbijt wordt
zondagochtend 8 augustus de te
rugreis aanvaard.
Opnieuw een rit over idyllische
wegen. De afstand is deze tweede
dag wat korter, namelijk 300 kilometer.
De deelnemers worden zondagmiddag weer bij het clubhuis van
"De Graafschaprijders" terug verwacht.

VERBOUWINGS
OPRUIMING

VLAAI VAN DE WEEK:
ledere dinsdag staat Vishandel var» de
Grbep voor U klaar en bakt 2© een lekker visje in verse oiie voor U öaar!
HOLLAN PSE N • EUWE altijd
VÉRS VAN *T m ES
Tevens ledere week in de aanbieding :
Cezinszak kibbeling

HARDHOUTIN
TUINMEUBELEN &
KUSSENS

¥

i ii

• ijp""

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Op alle Kado-artikelenpotterie & Tuinbeelden
25% KORTING

VERBOUWINGS
OPRUIMING
25% KORTING

Jansen & gal
autoschadebedrijf

HORSTMAN

SERVICE BOUWMARKT

Fa. Heii

Autoschadereparaties

aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Leestenseweg 10 Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

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

ONDER DE KURK
YAGO SANGRIA
PER FLES 595
2 VOOR 10,+10 ROCKS

CLAERYN
JONGE JENEVE
LTR VAN 2395
VOOR 1995
+10 ROCKS

.

SAFARI
70CL VAN 2295
VOOR 1995
+ 10 ROCKS
JOHNNIE WALKER
RED LABEL
70 CL VAN 3395
VOOR 2795
+10 ROCKS

GORTER RUM
BRUIN / WIT
70CL VAN 1995
VOOR 1695
+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel

[SUPER DE BOER|

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

UTIJD op ZOE Mm HIT BE$TE

"

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

Aanbiedingen geldig van 2 tot en met 14 augustus 1999

SAFARI

"Kom dan direct even langs,
want morgen komt de verhuiswagen voorrijden. En je weet
hoe dat gaat bij een verhuizing,
een hectisch gedoe", aldus de
woorden van Herman Speelman tot vorige week Gereformeerd predikant te Vorden. Dat
'even' werd een gesprek van bijna twee uur.
Ja, Herman Speelman bleek tussen
de dozen, de koffers en het pakpapier enthousiast te kunnen vertellen over het vertrek van hem en
zijn vrouw Manella en de vijf kinderen Tabitha (10), Huib Tim (9),
Rozemarijn (6), Annelotte (4) en
Emma (1). Op het moment dat u
dit verhaal leest, vliegt de familie
Speelman hoog in de lucht op weg
naar Micronesië.
Een federatie van 2.400 eilanden.
Vijf miljoen inwoners en reken je
'het water' rondom de eilanden
mee, het grootste land ter wereld.
Herman Speelman zetelt zich met
zijn gezin voor 4 jaar in Guam
(150.000 inwoners). Het bijzondere
van Guam is dat daar de klok begint te tellen. Voorbeeld. Wanneer
men spreekt over New York is zeven uur vliegen vanuit Nederland,
dan is dat tijdsverschil gebaseerd
op de klok in dat verre Micronesië!
Guam is een zelfstandig land, zij
het als een soort satelliet van
Amerika. Aan het hoofd staat een
gouverneur van Micronesische afkomst.
Daar in dat grote eilandenrij k in
de Stille Oceaan, ongeveer ter
hoogte van Hawaiï (de bloemenpracht is vrijwel identiek) daar zal
Herman Speelman de komende jaren zijn werkterrein hebben.
In de zendingswereld is hij geen
onbekende. De afgelopen vijfjaar
is Speelman, tussen zijn normale
werk als predikant door een aan-tal keren in India geweest. Hij is
aangesloten bij een zendingsgenootschap dat luistert naar de
naam Liebenzell Mission, afgekort
LM. Het is een wereldwijde evan-

had ik het gevoel 'het klikt, ze hebben me nodig', aldus Herman
Speelman die er zes jaar bleef. Ook
leerde hij in het Zeeuwse zijn
vrouw Manella kennen.

Dominee Speelman

In zijn Krabbendijkse periode was
hij ook ruim een jaar (als bijbaan)
legerpredikant in Den Bosch. "Een
fantastische tijd. Ik sliep niet in de
kazerne maar in het klooster bij de
Minderbroeders Capucijnen. Ik
voelde mij in die tijd als een dominee onder de soldaten. Ik ging met
hen mee op bivak. Vierde samen
met de soldaten carnaval. Drie dagen alle zorgen weg, het spel van
carnaval meespelen. Een geweldige ervaring. Predikant in het leger
kun je het beste omschrijven als
sociaal werker, zo blikt Herman
Speelman terug.

Mcronesë
gelisch- reformatorische zendingsorganisatie. Eind vorige eeuw vestigde LM zich in het plaatsje Bad
Liebenzell in het Zwarte Woud.
Tegenwoordig zenden zij honderden zendelingen uit over de hele
wereld.
Herman Speelman: "Manella en ik
zijn door de kerk in Micronesië ge
vraagd mee te werken aan de start
en ontwikkeling van een theologische opleiding (bijbelschool) in
Guam. Tot nu toe voltooiden de
aankomende predikanten uit Micronesië hun opleiding in Ame
rika, de Philippijnen of Japan.
Hadden ze eenmaal de titel 'predikant' op zak, dan bleven ze daar.
Anders gezegd Micronesië bleef
verstoken van eigen predikanten.
Daardoor onstond de behoefte aan
een eigen opleidingscentrum voor
predikanten. Ik ga me bezig houden met de opleiding van docenten die op hun beurt de predikanten weer verder kunnen gaan opleiden. En dat hoop ik de komende
jaren van de grond te krijgen.
Daarna komen we weer naar Ne
derland. Gezien de leeftijdsopbouw van onze kinderen m^. ze
nu nog te 'verplaatsen'. QjSr taal
ook geen probleem. Weliswaar is
de voertaal daar Chamorro's, de
tweede taal is Engels en dat spre

ken ze daar bijna allemaal", zo
zegt hij.
GEEN VERRASSING
Dat de 'Speelmannen' straks voor
verrassingen komen te staan is
vrijwel uitgesloten. Herman Speelman is in april reeds twee weken
op bezoek geweest in Micronesië
om voorbereidingen te treffen.
Zegt hij: "Een reis met belevenissen. Neem de tocht tussen de verschillende bijbelscholen. In Chuuk
bijvoorbeeld, een eilandengroep
midden in de Stille Oceaan, is de
enige verbindingsmethode tussen
de eilanden een soort roeiboot
met een zes pk aanhangmotor. In
weer en wind op de gigantische
golven tussen de haaien ben je van
een dergelijke boot afhankelijk.
De eilanden stralen op het eerste
gezicht iets rustgevends en romantisch uit, maar tegelijk lever
je er veel 'vertrouwds' in zoals verbindingswegen, electriciteit, waterleiding noem maar op. Verder
heb je te maken met andere tropische problemen zoals slangen en
muskieten. Op de campus op
Guam is het leven ook meer een
commune. Zo sprong er op de eerste dagen dat ik er was ergens onder de grond een waterleiding.
Dat betekende dat ik een dag aan

het hakken moest want je kunt nu
eenmaal slecht zonder water in de
tropen. Al snel ontdek je dat zendingswerk met alles te maken
heeft. Het verjongt je eigen doen
en denken", zo ventileert Herman
Speelman.

URK
Na Krabbendijke ging hij als predikant aan de slag in Urk. "Van ongeveer de kleinste gereformeerde
gemeente naar Urk met zijn 5000
zielen de grootste. Er waren daar
drie kerken. Mijn kerk telde 1400
zielen. De kerken in Urk: altijd
stampvol. Herman Speelman bleef
er vier jaar.

LEVENSLOOP
De 45 jarige Speelman en zoals hij
zelf zegt toch wel een avontuurlijk
ingesteld mens, heeft al een heel
werkterrein achter de rug. Niet alleen als predikant ook als auteur.
Geboren in Groningen, verhuisde
Herman Speelman op éénjarige
leeftijd met zijn ouders naar
Amsterdam. "Ik voel me dus ook
Amsterdammer". De studie tot
predikant heeft hij aan de VU in
de hoofdstad gevolgd. Hij heeft
vier broers (onderling allemaal
één jaar verschillend) die net als
hij goed zijn terecht gekomen.
Twee broers zijn arts en twee gynaecoloog!

Toen kreeg hij de kans om aan de
VU in Amsterdam te promoveren.
Dat deed hij 'Calvijn de zelfstandigheid van de kerk'. Een revolutionaire studie. Aangezien Herman Speelman geen beurs had
werkte hij voor 60 procent als pre
dikant. Deels in Wilsum bij Kampen en deels in Kamperveen. Na
zijn promotie in 1994, werd hij
een jaar later in Vorden beroepen.

Toen hij was afgestudeerd kon hij
uit tal van 'beroepen' kiezen.
"Vooral naar de wat kleinere ge
meenten. Die hadden het liefst
een ne^^fcgestudeerde predikant.
Die wai^rcnamelijk niet zo duur.
En dan praat je over gemeenten
met pakweg 300 zielen. Bij een be
zoek aan Krabbendijke in Zeeland

Ook op deze periode in zijn leven
kijkt hij met voldoening terug. De
Vordenaren heefi hij leren kennen als terughoudend, voorzichtig, trouw, tamelijk conservatief.
Samengevat: 'Een Vordenaar is
niet iemand die trammelant veroorzaakt', zo zegt Herman Speelman tot slot.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
.Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

/

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

Contact? Het regioblad voor de Achterhoek

Mu,zengatweg 3
7227 DN Toid„k
Telefoon (0575) 45 1 4 1 1
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55 1 35503
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Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?
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Rozijnenbrood

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.
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Echte Bakker ZMR
P^VSêï

schildersbedrijf- gbs in lood atelier

fcwii%%* wr%i\vi
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

^

5m95

VAN ASSELT13&1
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Murray Mode BV is een bedrijf met een aantal kledingzaken
in Zutphen. Binnenkort is er, in ons filiaal Vinia ^èra
Turfstraat 33, plaats voor een enthousiaste
en gemotiveerde:

v.o.f.

beroep,
Ons
beroep!

s ch oorsteenveegbedrijf

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

FILIAALMANAGER
(m/v)
Wat houdt de functie in?
• Verantwoordelijk voor het behalen van omzetbudgetten
• Inplannen en aansturen van de medewerksters
• Meedenken in het reclamebeleid
• Medeverantwoordelijkheid voor de inkoop van de collectie
• Administratieve werkzaamheden
• Bewaken van de kostenbudgetten

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek,
hoveniers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en
grond verzet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en
varkenshouderij op zoek naar parttime medewerkers.
Een combinatie van werken bij verschillende bedrijven
zodat een vollere werkweek of een volle baan ontstaat
is mogelijk. Bovendien zoeken wij voor enkele moderne
varkenshouderij bedrijven fulltime medewerkers. Je hebt
een LAS- of MAS-opleiding. Enige ervaring in de melkveeof varkenshouderij verdient de voorkeur. De beloning is
goed, conform de CAO-landbouw. Het gaat in de
meeste gevallen om vaste banen. Gemotiveerd?
Reageer dan zeker! Bel René Pot;
0900 - 9896.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke jen klassieke
herstoffering

'HIEO

Medewerkers
melkvee- en
varkenshouderij (m/v)

Wat vragen wij?
• Een commerciële instelling
• Ervaring in een soortgelijke functie in de detailhandel
• Opleiding bij voorkeur op MBO-niveau
• Accuratesse en grondigheid
• Goede contactuele eigenschappen
• Leeftijd circa 30 jaar

arische
Bedrijfsverzorging

!RWI

Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid
• Scholing en training op maat
• Passende salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een bedrijf met vertrouwen in de toekomst!

Oost-Nederland

AUTOSCHADESPECIALIST

Geïnteresseerd?
Schrijf een brief met CV aan:
Murray Mode BV
Ter attentie van de heer J.P. Murray
Troelstralaan 39-43, 7204 LC Zutphen

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIE8EDRUF

SNIKKERS

Voor vragen, bel J.P. Murray: tel. (0575) 52 60 80

Achter het
nieuws
15 miljoen
vluchtelingen

DIERENPENSION/
HONDENSCHOOL
'DE BATSHEUVEL'

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje op uw bruiloft of bedrijfsfeest, neem dan muziek uit de
sixties met d^Vand:

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Batsdijk 31, 7261 SN Ruurlo • Telefoon (0573) 46 13 86

Q-SELECT

Vergeet ze niet

Medio augustus start nieuwe cursus
G&G voor Jonge en gevorderde honden.

Giro 999

Tevens flyball- en behendigheidsbaan te huur. Bel vrijblijvend voor info

•I»
ZATERDAG 7 AUGUST

HELMINK VORDEN
Met binnen vering. 3 + 2-zits.

Van 3Ï50T- nu voor
Diverse pitriet fauteuils
Van 1J^50 nu vanaf
Diverse fauteuils storneer nu met

Pooltapijt 'Camarque'

Projecttapijt 'Strong'
Geel of congnac, 400 breed van 169,- nu

Boucletapijt 'Paridac'

KORTINGEN VAN 20TOT 50%
Elementenwand

/750.Van 24-3(£- nu voor 998.-

Van 3495^- nu voor
Hoekbankstel

In blauwe stof, 2,5 - hoek 2

^- nu voor
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170 x 230 cm Van 698,- nu

Rolgordijnen en zonwering
diverse maten en kleuren UIT VOORRAAD

NU MET 50% KORTING

Slaapkamer in geheel MDF
Ledikant 180 x 200 + achterwand
en 2 nachtkastjes

Eiken dressoir

98.189.-

Diverse design karpetten

NU VOOR HALVE PRIJS!

Alpinewit MDF

In blank patiné

400 breed, in 2 kleuren Van 229,- nu

Spiegels, boeken kastjes, buro's,
C D-kastj es in wit of zwart

Van 376t£- nu voor
Elementenwand

&Q
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Antraciet, 400 breed op jute Van 149,- nu

49.-

Zwart MDF 2.50 mbreed

Ov^Ov

Vinyl in diverse dessinsvr^
200 breed Van 49,50 nu van de rol per mtr

Leren bankstel blauw

Van 2595T- nu voor
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HELMINK
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ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen/)

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
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Kane

Who's Serious

Beach

Kane is slechts bekend bij een
klein publiek. De band bestaat nog
niet zo heel erg lang maar heeft in
korte tijd al een platencontract bij
BMG afgedwongen en een viertal
singles opgenomen als voorloper
op een later uit te brengen CD.
Volgens zanger Dinant Woesthoff
zijn de ontwikkelingen van Kane

een schoolvoorbeeld van hoe snel
het met een band kan gaan als de
perfecte magie ontstaat door de
juiste mensen op het goede moment bij elkaar te laten zijn. De de
buutsingle Where do I go now
werd gepresenteerd op een Hilversumse parkeerplaats. Nu is het afwachten wat de single gaat doen.

Nog niet eerder in de geschiedenis
van de Vordense Beach Party is het
voorgekomen dat één en dezelfde
zangeres 3 jaar achter elkaar op
het podium stond van de Vordense
Beach Party.
Behalve Caz zelf zit de band ook
vol pit. De vier handleden zijn al-

len professionele muzikanten met
elk z'n eigen uitstraling.
Achter de broek gezeten door het
ritmetandem, Indonesische bassist Frankie en Chileense drummer Mauricio, geven gitaristen
Jan-Wilm en Zakk Wyldelookalike
Rozy flink gas op hun gitaren.

Red
Libanon

De Vordense rockband Who's
Serious? opent dit jaar de dertiende Beach Party.
Vier enthousiaste, vrolijke jonge
mensen die serieus met muziek
bezig zijn. Zij brengen de muziek
met heel veel plezier en gedrevenheid en dat straalt ook van deze
muzikanten af als je ze ziet op het
podium.
De band bestaat uit Marieke Besselink (zang), Arjan van 't Veld
(drum), Stef Woestenenk (gitaar)

en Niels Groot Jebbink (basgitaar).
Op 9 juli presenteerden zij hun
eerste cd-single. Hierop staan
nummers van Alanis Morrissette,
K's Choice en The Granberries.
Maar als je denkt dat Who's Serious? alleen maar covers brengt
dan heb je het mis. In de ^fce jaren dat deze band in dezeoezetting bezig is, hebben ze geen moment stil gezeten. Who's Serious?
is heel hard bezig met het maken
van eigen nummers!

Handsome 3some
De naam van de band bekt, het
trio vormt een geheel, de optredens spetteren, de muziek knalt,
kortom aan Handsome 3some
klopt alles.
De 3 handleden Arjo Klingens
(zang/gitaar), Matto Kranenburg
(bas/zang) en Marcel van As
(drums/zang) spelen sinds vijfjaar
samen. Van het coverbandje dat
Handsome 3some ooit was, is niets
meer over. En dat zult u merken
tijdens de Beach Party.
In mei verscheen het debuutal-

bum van de groep. Een cd met
goed klinkende stevige muziek.
Als grootste invloeden noemt zangeres Arjo: Rickie Lee jones, Pearl
Jam en Bjork, vooral aangetrokken
door het onvoorspelbare en eigenwijze in die muziek. Van deze invloeden vind je in de nummers
van Handsome 3some niet veel terug. De muziek laat zich niet gemakkelijk vergelijken met het
werk van andere artiesten. Het is
een eigenzinnige combinatie van
triphop en gitaarrock en uitgevoerd met een enorme dosis ge
drevenheid, energie en passie.

Deze vijfmansformatie is in 1994
opgericht door Bram Fast Finger
Bokken en bassist Leon van de
groovy Kamp.
In 1997 sluiten twee Antilliaanse
zangers zich aan bij de Ulftse/
Arnhemse band te weten Patrick
Busby en Tommy Fleming. Met
drummer Bauke freaky Bakker is
de band sinds 1999 compleet.
De muziek kent verschillende stromingen variërend van Drum &
Bass, Rock, Salsa, Jazz en Funk.
Geen muziek waar je als publiek
bij stil kan staan.
De muziek wordt met veel enthousiasme gebracht. Op deze manier onstaat er een bijzondere
band tussen artiest en publiek.
Een adrenaline-stoot is het gevolg.

Anouk

Clemens
van de Ven
Clemens van de Ven geniet bij een
bepaalde incrowd een grote status. Deze sympathieke zanger
staat borg voor een middagje genieten.
Harry Muskee drinkt altijd eerst
een liter whisky voordat hij het podium op stapt. Vervolgens zingt
hij de sterren van de hemel en
blijft nog staan ook.
Clemens van de Ven doet dit niet,
maar heeft dezelfde Torn Waitsachtige, rokerige, stem die onwaarschijnlijk mooi klinkt. Op de
dertiende editie van de Beach
Party pakt Clemens uit, kompleet
met zijn nieuwe band.

Billy The Kid staat met de single
Loser op l in de Interactieve Top
50. In de Top 100 stevent het af op
een top notering en de band doet
het goed bij het jongere publiek.
Op het gevarieerde album Uncle
Louis Coff e Corner vinden we zowel ballads, rock alsook country.
Voorbeelden van Billy The Kid zijn
Peter Frampton (Show me the way)
en Rod Stewart (I don 't wanna talk
aboutit).

Twee jaar geleden had nog niemand van de zangeres Anouk gehoord. Maar in korte tijd is het
zeer hard gegaan met de Haagse
rockster. Platina voor de single
Nobody's Wife, driemaal platina
voor het album Together Alone, 3
Edisons, 3 Hitkrant Awards, 2 TMF
Awards, releases over de gehele we
reld, gouden en platina platen in
vele Europese landen, Pinkpop,
Parkpop en vele grote Europese
festivals, geen krant of magazine
die niet over Anouk heeft geschre
ven en geen radio- of TV-station
dat geen aandacht heeft besteed
aan de Haagse rockster. En dit alle
maal in nog geen twee jaar tijd!
Anouk, geboren op 8 april 1975. Ze
veranderde van een volgens haar
moeder lief kind in een meer dan
wilde tiener. Op haar veertiende
ontdekte zij het 'echte leven' en
deed alles wat God verboden had.
Ze kwam in een tehuis terecht,
liep er van weg en belandde in een
ander tehuis. Een bezigheid daar
van een van de begeleiders was het

gezamenlijk zingen en muziek
maken. Deze begeleider, Dennis
Weimar, vroeg Anouk om een keer
met hem op te treden. Dat gebeurde, in Café Pater in Den Haag.
Daarna had Anouk de smaak te
pakken. Zo'n kick bezorgde het
haar.
Anouk bleef zingen. De carrière
van Anouk raakte in een stroomversnelling toen Barry Hay van de
Golden Earring naar een optreden
van haar kwam kijken. Dit gebeurde op het Haagse Zeeheldenkwartier Festival in 1996, wat er
toe leidde dat de leadzanger van
de Golden Earring spontaan het
podium opsprong om enkele
nummers mee te doen. Vervolgens
bood hij naar aan om materiaal
voor haar te gaan schrijven. De we
reldhit Nobody's Wife is ook uitge
bracht in Amerika en inmiddels
heeft Anouk al diverse succesvolle
optredens gehad in dat land. Kortom, met Anouk heeft de Beach
Party een spetterende uitsmijter
in huis.
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Wie bezorgt Contact?
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) 551010.
De redactie
Fnm. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Too ze zich 's aovunds klaor hadn emaakt steln Willem veur umme
maor 's wat later te gaon. Ze waarn altied 't eerste en dan was 't altied
een half uur, drie ketier wachten op de koffie veur de vrouwluu uutelold waarn. Leni, zien vrouw, von 't bes. Ze kekn eers 't journaal af,
at ze dan zo zuutjesan in 'n auto stapn waarn ze met tien menuutn
ok nog op 'n Doekenberg en nog vrog zat. Onderweg oaverleien ze
nog met mekare of Willem wel bier zol drinken want met een paar
pilsjes op kö'j maor better neet mottn blaozen. Dan hea'j zo 'n be
keuring an de bokse. Diny maakn d'r gin punt van, zee wol wel rijjen.

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mei. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70
Storm van 'sGravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckereristraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Too zee biej de femilie langs 't huus opreen was een nichtje in 'n hof
an 't bloemen plukken, eur man was daor buutn ok wat an 't prutsen.
Willem von 't nog tameluk stille um de poste, "'k Gleuve da'w nog 'n
eersten bunt", zei e tegen Diny "Jao", zei Ansje 't nichtjen, "en dat
zö'j ok wel blieven". "Hoe dat zo dan". "Now, zee bunt op vakansie
nao Limburg".
't Was effen rikraon. Too bunt ze maor efkes biej mooder an-egaon,
die wonen toch kot in de buurte en dan had die ok nog 's weer onvewachs anspraoke. Zo was t'r toch nog weer ene bli'j, biej ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman

Fam. Holtslau, Nieuwstad 37, tel. 5531 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Hè, hè, Willem van de Spoorstraote veagen zich 't zweit van 't gezichte, 't Was dan wel merakels mooi weer an 't verven maor heite
was 't d'r wel an. Maor jao, met raegen kö'j d'r ok neet an wean.
Natuurlijk kö'j d'r ok een vakman biej haaln maor a'j die kearls in de
witte oaverals umme de poste hadn loopn kree'j de pottemenee gauw
leag. Daor was jao gin betaaln an. Veural met een olde brake van een
huus, daor zat toch al volle meer verfwark an.
Zien vrouw, die 's effen kwam kiekn of e d'r al met opschot, von dat
de boel d'r wel van opknapn. "Hol iej d'r wel rekkening met da'j venaovund neet deur kont warken. Iej wet dat ow zwaoger Derk vandage jeurig is. En at ze gin berich doet, hold ze de vejeurdag altied op 'n
zelfden dag".
Now kwammen zee as femilie, buutn de vejeurdage praktisch neet
biej mekare. Of daor mos iets besunders wean in de femilie. Umme
kot te gaon: ze loopt mekare de deure neet plat.

Fam. Fifüï/iJc, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Biei ons
in a n Achterhook

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smiasstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Winnaar Ideurwedstrijd

Fam. Te Vaarwerk, De Voornekamp 59, tel. 55 26 18
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het GuUk
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Bent u
verhuisd
of woont u
pas in Vorden
en wilt u
er echt
bij horen?

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveldfloostink

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
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
f39-

Naam:
Adres:
pratende'
Woonplaats'
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

2

Inge Bokkers uit Vorden heeft een bezoek aan Attractiepark Slagharen
gebracht. Zij won eerder dit jaar de kleurwedstrijd die werd gehouden
door Contact Vorden en Attractiepark Slagharen.
De wedstrijd leverde talloze inzendingen op. Uiteindelijk werden vijfentwintig ingekleurde tekeneningen beloond met een toegangskaart voor
vier personen. De inzending van Inge Bokkers was volgens de jury duidelijk de beste. Daarom kwam zij naar Slagharen om de hoofdprijs, een
westemkostuum, in ontvangst te nemen en de nieuwste attracties uit te
proberen.
Het attractie-aanbod in Slagharen is dit jaar uitgebreid met Chuck Wagon en Sky Tower. De eerste is speciaal ontworpen voor het attractiepark.
Het gaat hierbij om twaalf huifkarren die op een wagenwiel van zestien
meter hoog zijn gemonteerd. De andere nieuwkomer zoekt het nog hogerop. Sky Tower gunt bezoekers een panoramablik vanaf veertig meter
hoogte. Overigens beschikt het attractiepark ook over drie nieuwe
shows.

50 jaar Zonnebloem.
Helpt u mee?

Beleef het mee

11 augustus
ZONSVERDUISTERING!
Nog volop leverbaar:
- zonsverduisteringbrillen
- Eclips schijf
— handleiding:
In de schaduw van de maan
- ansichtkaarten

bruna

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

MET DE
ZONNEBLOEM
NAAR
AMSTERDAM
De jarige
f
Zonnebloem
*sl«*"
heeft een wens:
een volledig aangepaste
rondvaartboot voor de
Amsterdamse grachten

AUGUSTUS

MAANDTOPPER
Topkwaliteit schilderwerk
Krijgt u alleen wanneer u werkt met topprodukten.
Dat geldt ook voor de kwast
Daarom als augustus-Topper, bij aankoop van 2 blikken
professionele verf, een professionele verfkwast KADO
(tw.v. ƒ 13,-) (Geldig t/m 31 augustus 1999)

n gehandicapl
land kunnen hiermee een onv'
ke dagtocht door de hoofdstad maken
Uiteraard zullen de Zonneblon
ligers voor de benodigde btr
zorgen

PROFESSIONELE
VERFKWAST KADO

U kunt meehelpen deze jubileumwens
te realiseren Uw rijdrage is zeer wel
kom op postbank 7691999 t.n.v. de
Zonnebloem in l;

HARMSEN

OOK IK HELP MLL

Giro
7691999

/deco
HOME

Zelhemseweg 21
(Bedr. terrein "Hengelo")
7255 PS Hengelo
Tel.:0575-464000

Volop gratis
parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG-EN STOFFEERSERVICE

de Zonnebloem
info<020'v •

BROOD van ADEL
Bakker Joop Bruggink heeft als eerbetoon aan alle
kasteelheren en -vrouwen uit het Vorden van weleer,
een assortiment 'adellijke' broodjes bedacht.
Dit 'Brood van Adel' is er vanaf augustus '99.
Maak voortaan een vorstelijke keus uit
de vijf broodsp^orten, die dagelijks in de adelstand
worden verheven.

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.ppLIOO.NL
A lnfo@citylkJo.nl

TheZoo

Majorieague
m.m.v. DJ Marcow danssalon Eindhoven

Kastelen brood
Heerlijk meergranenbrood, 400 gr.

_

reules
Lekkere bolletjes, boordevol
zongerijpte zaden en granen

Baronnessebol
Opvallend gevuld brood met krenten,
rozijnen en een tropicalmix

Baronnenstoet
Donker brood, 400 gr. met extra
zaden en granen en honing

ill Street Band
Frends
Caz
Panama

PerfectShowBan

Riddertjes
Donkere broodjes met extra zaden
en granen en honing

'Brood van Adel' voor een prinsheerlijk en gezond leven.
Exclusief verkrijgbaar bij uw broodheer

Blof
Zondag tussen 21 .OO en 21 .30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders de gehele avond gratis entree
ledere
l rt Tol IJ n:

Dorpsstraat 1 1 Vorden telefoon 551373

OS*»-* <**6<<*-1 ^5

7 augustus tractorpullingspektakel in Lochem:

Grote turbinemotoren aan de start
Op zaterdag 7 augustus komt
de complete Nederlandse top
van de tractorpul ling naar Lochem. Tijdens de zestiende editie van Tractor Puiling Lochem
komen de Superstock, de vrije
klassen, de Two Wheel Drives,
de Minipullers en de Trucks
naar de Atomica-piste aan de
weg Lochem-Barchem. Natuurlijk ontbreken ook de 'gewone'
tractoren van het boerenerg
niet op de eerste zaterdag van
augustus.
Dat de avondwedstrijd in Lochem
inmiddels een landelijke bekendheid geniet, mag duidelijk zijn. De
wedstrijd in Lochem lokt jaarlijks
duizenden mensen vanuit het
hele land naar de Achterhoek.
De bijzondere ligging van het terrein aan de voet van de Kale Berg
en de Lochemse Berg vormt met
name in de avonduren een fantastisch decor. Dit decor in de schijn
van kunstlicht in combinatie met

de vuurspuwende monsters die
over de honderd meter lange wedstrijdbaan vliegen, omringd door
zo'n achtduizend toeschouwers
op de tribunes, doet vele harten
sneller kloppen. Als dan tijdens de
finalewedstrijden de speaker het
op de heupen krijgt, ontstaat de
wave op de tribunes en het feest is
compleet.
Als klap op de vuurpijl zorgt de organisatie jaarlijks voor een spektakulaire uitsmijter in de vorm van
een geweldige vuurwerkshow.
DEELNEMERSVELD

In Lochem komen op zaterdag 7
augustus de beste Nederlandse
tractorpullers aan de start. In de
vrije klassen onder meer 't Kypmantsje en natuurlijk de te kloppen combinatie van Jan van Alphen met de Popeye uit Hapert.
Whispering Angel, Super Kasper
en Beverol Eager Beaver zijn na-

Honingmarkt in Zutphen
Evenals voorgaande jaren organiseert de Vereniging tot Bevordering van de Bijentee 11 in
Nederland weer een honing- en
milieumarkt. Deze heeft plaats
op zaterdag 14 augustus op de
Houtmarkt te Zutphen.

voorbeeld als slaapmutsje: honing
met warme melk. Ook niet te versmaden als vitamine C-hapje op
een grapefruit. Zoals altijd moet
Nederlandse honing voldoen aan
de eisen van het honingbesluit.
Naast honing is er ook een hoe
veelheid nieuw- en gebruikt imkersmateriaal aanwezig en zal er
een informatiestand zijn voor
mensen die interesse hebben om
met deze hobby te beginnen.

tuurlijk van de partij in deze onge
twijfeld zinderende wedstrijd. In
de Super Stock zien we de Alky
Burners Magkal Bits'n en de Atomica Haert off the Eagle. Deze
twee combinaties krijgen het
zwaar aan de stok met thuisrijders
Gerrit Esselink uit Laren en Bennie Harmelink uit Bathmen. Esselink, die met de op diesel rijdende
Hurricane iets in de minderheid
is, heeft belooft in Lochem de alcoholisten eens de les te zullen lezen. Ook Harmelink wil zo dicht
bij huis zijn visitekaartje afgeven
en een verrassing van de Bathmense combinatie lijkt in de lucht te
zitten.
In de Two Wheel Drive-klasse gaan
maar liefst zeven auto's van start
waaronder Michel Kooy met Miss
Liberty, alsook No Limit en Rattle
and Hum. De minipullers gaan onder leiding van de familie Dinge
rink uit Zwolle het kampioenschap betwisten. De drie Lambada's krijgen echter tegengas van

Certificaat voor
Keurslager
DickVlogman

De bij de Vereniging van Keurslagers aangesloten slagerijen moeten voldoen aan strenge eisen. Elk
jaar verricht een van de regiomanagers op een onverwacht moment een uitgebreide keuring om
te bezien of de Keurslagerij nog
De aangevoerde honing is voor het
aan alle gestelde normen voldoet.
grootste deel gewonnen door imBij de keuring komen punten aan
kers uit Zutphen en omgeving.
de orde als hygiëne, assortiment,
Om een pot honing van 450 gram
versheid, kwaliteit, vakmanschap
te vullen, moeten de bijen 50.000
en service.
maal op en neer vliegen. Van de Het bijenhouden is de laaj^ tijd Het bedrijf van Keurslager
vroege ochtend tot de late avond is behoorlijk in het nieuws ^Jveest. Vlogman Vorden is onlangs geer gewerkt om ons de gezonde lek- De Bijenvereniging Zutphen wil keurd, met een goed resultaat. Dat
dan ook extra aandacht schenken betekent dat Vlogman zich opkernij te bezorgen.
De kwaliteit en de opbrengst kan aan het promoten van het imke- nieuw een jaar lang Keurslager
van jaar tot jaar verschillen, dit ren; deze hobby is door iedereen mag noemen en heeft hiervoor als
jaar is de kwaliteit uitstekend en uit te voeren en de ledenvan de bewijs een certificaat bedrijfskeumede door het mooie weer is de Zutphense vereniging ^^illen ring 1999/2000 ontvangen.
opbrengst goed. De kleur en de graag geïnteresseerden alles ver- Naast de bedrijfskeuring zijn de
smaak van dit zuivere natuurpro- tellen over deze heel nuttige hob- Keurslagers ook op andere onderdukt doen denken aan warme en by. Er is een observatiekast aanwe- delen bezig met het verhogen en
zonnige zomers. Ook wordt het zig om een kijkje te nemen in een bewaken van de kwaliteit van hun
wel gebruikt als mild medicijn, bij- bijenvolk.
dienstverlening en producten.
Elke Keurslagerij krijgt jaarlijks bezoek van een Mystery Shopper, die
het bedrijf en de dienstverlening
leven en werken op het platteland. beoordeelt door de ogen van de
Om de voorkomen dat de deelne consument. Het Kwaliteits BewaE. Bruinsma is zaterdag met zijn mers aan deze fietstocht op eigen kings Bureau Levensmiddelen onduif winnaar geworden van de houtje de bedrijven "aan" zullen derzoekt ieder jaar een aantal prowedvlucht met jonge duiven vanaf doen, heeft de organisatie beslo- ducten op samenstelling en bacteStrombeek over een afstand van ten om vooraf de namen van de te riologische kwaliteit. Dit jaar zijn
ca. 193 kilometer. De verdere uit- bezoeken bedrijven niet bekend te dat kipfilet, rundergehakt en nasi.
slagen waren: H. Eykelkamp 2, 5, maken. Dat gebeurt pas bij de Bij de Keurslager mag worden ge
14, 18; J. Meyer 3, 15; A en A start, zaterdagmorgen 7 augustus rekend op betrouwbaarheid,
klantvriendelijkheid en kwaliteit!
Winkels 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19; M. vanaf het Marktplein.
Tiemessen 7; W. Oldenhave 12; H.
Pasman 13; T. Wesselink 16; J.
Burgers 20.
Veel belangstelling
Wel is bekend dat als eerste in
Barchem een bedrijf met melkgei- bij openluchtdienst
Fietsen langs
zal worden bezichtigd. De rou- Afgelopen zondagochtend waren
agrarische bedrijven ten
te onder het motto "Fiets de boer de leden van de Hervormd/GereDe fietstocht langs een aantal ag- op", voert de deelnemers onder formeerde Evangelisatiecommisrarische bedrijven die de GLTO af- meer door de Wildenborch, Bar- sie samen met vrijwilligers al
deling Vorden - Warnsveld - Zut- chem, Ruurlo, Medler, Linde, weer vroeg in de weer om het grasveld
phen, de afdeling Vorden van de terug naar het Marktplein in achter kasteel Vorden bij de
Plattelandsvrouwen, zaterdag 7 Vorden. Behalve het bedrijf met Lodewijkslinde in gereedheid te
augustus in samenwerking met de melkgeiten wordt een bezoek ge- brengen voor de geplande openplaatselijke VW organiseert, heeft bracht aan een rundveebedrijf, luchtdienst die daar onder perfeceen lengte van 33 kilometer. De be- paardenhouderij en een rietdekbe te weersomstandigheden kon wordoeling is om met name de toeris- drijf. Halverwege de rit wordt er den gehouden. Veel mensen, waarten kennis te laten maken met het bij een mini- camping gepauzeerd. onder vakantiegangers waren

RV.Vorden

Nieuwe kleding voor RTV
De RTV Vierakker/Wichmond
kreeg van clubsponsor Peters
uit Zutphen een nieuw kledingpakket aangeboden welke er
goed verzorgd uitziet.
De renners en sponsor Peters wa-

ren content met het effect dat
deze nieuwe kleding veroorzaakt.
De prestaties in het clubtenue zijn
binnen de RTV goed te noemen en
het bestuur en de sponsor zijn
daarover dan ook zeer tevreden.
Een vereniging met een duidelijk

herkenbare uitstraling. Tijdens de
tenue-presentatie werd tevens de
nieuwe voorzitter van RTV voorge
steld. Bert Ligtenberg nam na acht
jaar afscheid en gaf de voorzittershamer door aan Wim Besemer uit
Leuvenheim.

Simply Irresistible met Egbert
Drost aan het stuur. Maar ook ZZ
top, Whirlwind en Dirty Harrie
loeren op een trop drie klassering.
In totaal komen op zaterdag 7 augustus 43 tractoren aan de start.
Op baan twee worden diverse wedstrijden verreden in de sport- en
boerenklasse. Ruim zestig tractoren zullen hier uitvechten wie
zich de sterkste mag noemen.
hi de feesttent speelt een band en
naast een hapje en een drankje is
er voor het publiek de Gyro Space
van Pepsi Cola. Voor de kleintjes
staat een luchtkussen opgesteld.
De gebruikelijke uitsmijter na afloop van dit in de tractorpullingwereld prestigieuze evenement,
vormt een grandioze vuurwerkshow. In Lochem heet het Nederlands kampioenschap tractorpulling immers altijd 'bijzonder'
te zijn. Het is daarom dat zoveel
mensen jaarlijks de weg naar
Lochem weten te vinden.

hiervoor naar deze fraai tussen de
bomen gelegen plek gekomen.
Dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn begeleidde op een elektronisch keyboard samen met trompettist
Henk Denneboom uit Kring van
Dorth de samenzang. Voorganger
dhr. C. Weeda uit Almelo ging in
de overdenking nader in op het
thema van deze openluchtdienst:
"Ga niet alleen door het leven"
over om de levensweg van Jezus te
gaan als de Bron van het ware Ie
ven.
Ook de kinderen werden actief bij
de dienst betrokken, onder andere
door samen, onder gitaarbegeleiding v^Bc voorganger, een lied te
zingen^ het podium wat door de
aanwezigen werd beloond met applaus.
Aan het eind van de dienst waren
er bloemen die naar een zieke konden ^^fcten gebracht en een
bloemMfk voor een van de
Vordense tehuizen. Streekradio
Achterhoek FM was "live" aanwezig zodat een ieder die niet in de
gelegenheid was de dienst bij te
wonen thuis bij de radio alles kon
volgen.
Na afloop werd er door velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid onder het genot van koffie of
limonade bij te praten en gezien
de vele positieve reakties zal er ook
volgend jaar weer een openluchtdienst op deze plek gehouden worden.

Uitslag prijsvraag
VW
Het aantal baliehandelingen geteld door de medewerkers vanaf l
januari 1999 tot de braderie is
8124. Peter Kraayeveld uit Vorden
zat er met 8370 het dichtst bij en
heeft de VW bon ter waarde van f
100,- gewonnen.
Hij deed mee aan de prijsvraag van
de VW tijdens de braderie van
donderdag 22 juli.

Troubadour Gery
Groot Zwaaftuik
in Theater Vorden
Troubadour Gery Groot Zwaaftink
treedt woensdagavond 4 augustus
in het kader van de zomerreeks
Verhalen en muziek' op in Theater Onder de Molen in Vorden. Hij
zal allerlei nieuwe verhalen zingen.
Ook Dini Hiddink is van de partij
met hilarische verhalen uit de
Achterhoek. Verder zal de Ruurlose goochelaar Wim Hooghiemstra
weer zijn kunsten vertonen en vertelt de schrijver Peter Hoefnagels
een ontroerend verhaal. Reserveren aanbevolen via (0575) 55 69 87.

Op zaterdag 7 augustus gaat
de tweede dag van de
Zelhemse Zomerfeesten van
start Dan zullen de standhouders op de braderie er
opnieuw alles aan doen om
de duizenden bezoekers zo
prettig mogelijk te ontvangen. Verenigingen proberen
door middel van acties hun
kas zoveel mogelijk te spekken en de middenstanders
doen hun best om de hapjes,
drankjes en koopjes aan de
man te brengen.
Net als de eerste dag van de
Zelhemse Zomerfeesten staat
ook deze dag in het teken van
"western'. Op 7 augustus zullen
de North-Hill country dancers
optreden. Bertus de stier komt
naar Zelhem en toneelvereniging WIK verleent haar medewerking. Het evenementenplein krijgt een 'wester' uitstraling. Kortom het wilde westen
is voor een korte periode verplaatst naar het oosten.
De sfeermakers tijdens deze
braderie zijn op diverse locaties te zien. Tijdens deze dag
zijn er namelijk twee dweilorkesten, Dakkapel en Hijskraan
en twee mannen met trekharmonica's zijn ingehuurd om
het geheel op te luisteren. Op
meerdere terrassen kan de bezoeker de benen strekken onder het genot van een hapje en
een drankje en een gezellig
muziekje.
De GLTO. Plattelandsvrouwen
en AJK in de gemeente Zelhem
nemen ook dit jaar deel aan de
Zelhemse Zomerfeesten. Enkele koks zullen demonstreren
hoe onze dagelijkse maaltijden
met groenten en vlees van eigen bodem nog smakelijker
klaar gemaakt kunnen worden. Zij stellen de bezoeker in
de gelegenheid om de lekkerste stukjes vlees en groenteschotels gratis te proeven. Er
zal ook iemand ijs verkopen
dat op de boerderij gemaakt
wordt. Verder zijn er kleine
landbouwhuisdieren zoals konijnen, sierkippen, geiten en
schapen alsmede mini-pony's
aanwezig.
LIBERTY

'sAvonds begint de zomeravondparty met Liberty. Door
hun uitgebreide repertoirekeuze is Liberty een uitstekende
band om de tweede avond van
deze Zelhemse Zomerfeesten
te omlijsten.
De plaatselijke horeca zal het
evenementenplein voorzien
van tap- en eetpunten. Door
sfeervolle verlichting en versie
ring wordt het plein zodanig
omgetoverd dat er tot in de
kleine uurtjes een geweldig
feest kan plaatsvinden.
Het is inmiddels vier jaar gele
den dat de Stichting Zelhemse
Zomerfeesten tijdens de twee
de avond een prachtig vuurwerk prestenteert. Vuurwerk
sluit niet direct aan bij het the
ma western. Maar naar aanleiding van vele verzoeker van be
zoekers is er heel 'on-westerns'
maar wel heel gezellig besloten dit jaar wederom een vuurwerk te laten verzorgen. Op zaterdagavond 7 augustus kunt u
op het evenementenplein een
spetterend vuurwerk aanschouwen.
Als het zo gezellig wordt tijdens het tweede gedeelte van
de Zelhemse Zomerfeesten als
tijdens het eerste gedeelte, is
de organisatie dik tevreden.
Dit mag niet gemist worden.
Zelhem ontvangt de bezoekers
op 7 augustus graag in het
groene, bruisende hart van de
Achterhoek.

Uitgangspunt blijft dat iedereen aanspraak op passende zorg kan maken

Vergoeding medische hulpmiddelen aangepast
Vanaf 1 april 1999 zijn de voorwaarden voor vergoeding van veel medische hulpmiddelen aangepast. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hoortoestellen, elastische kousen en incontinentiemateriaal. Uit het oogpunt
van kostenbeheersing zijn voor sommige hulpmiddelen gebruikstermijnen of gebruiksnormen ingevoerd. De nieuwe regeling voor medische hulpmiddelen geldt voor alle ziekenfondsverzekerden en voor de
meeste mensen met een particuliere ziektekostenverzekering.
De maatregelen zijn er op gericht om met
het beschikbare geld de meest passende
zorg te verlenen aan mensen die op deze
zorg zijn aangewezen. Want het uitgangspunt blijft dat iedereen aanspraak kan
maken op alles dat medisch noodzakelijk is. Daarnaast is de regeling zodanig
aangepast dat duidelijker dan voorheen
is aangegeven welke hulpmiddelen voor
vergoeding in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Ten slotte is het
pakket hulpmiddelen dat voor vergoeding
in aanmerking komt op enkele punten
uitgebreid.

(Bij)betalen
De meeste medische hulpmiddelen worden vergoed op basis van een ziektekostenverzekering. Als u een medisch hulpmiddel nodig heeft, kunt u zich dus wenden tot uw ziekenfonds of zorgverzekeraar.
Het voorschrijven van een medisch hulpmiddel gebeurt meestal via uw huisarts
of behandelend specialist. In een aantal
situaties moet u dan zelf een deel (bij)betalen voor een medisch hulpmiddel:
Voor sommige hulpmiddelen geldt een
maximumvergoeding. Bijvoorbeeld voor
hoortoestellen geldt een maximumvergoeding. Pruiken worden tot maximaal ƒ 556,vergoed. Wilt u een hulpmiddel dat duurder is dan de maximumvergoeding, dan
moet u het meerdere zelf betalen. Ook
geldt voor bepaalde hulpmiddelen een eigen bijdrage.
Voor een dergelijk hulpmiddel moet u altijd een gedeelte zelf betalen. Voor speciale schoenen betaalt u bijvoorbeeld een
eigen bijdrage van ƒ 224,- en het meerdere boven de maximumvergoeding.

Gebruikstermijnen
Naast de bestaande (bij)betalingsregelingen gaat voor een aantal hulpmiddelen
een gebruikstermijn gelden. Met bijvoorbeeld loopwagens en krukken moet u minimaal zeven jaar doen. Bent u diabeet,
dan geldt voor de bloedglucosemeter een
gebruikstermijn van driejaar. Functioneert
de meter nog goed, dan kunt u er uiteraard langer mee doen. Wilt u een hulpmiddel eerder vervangen dan de minimale
gebruikstermijn, dan moet u het hulpmiddel zelf betalen. Uw zorgverzekeraar kan
wel toestemming verlenen voor vervanging binnen de gebruikstermijn als u niet
meer over een bruikbaar hulpmiddel beschikt. Bijvoorbeeld als er sprake is van
een gewijzigde indicatie. Soms is er voor
een hulpmiddel géén gebruikstermijn vastgesteld. Uw zorgverzekeraar kan dan uit
oogpunt van doelmatige zorgverlening wel
een vervangingstermijn hanteren.

Gebruiksnormen
Voor een aantal andere hulpmiddelen
geldt per 1 april een gebruiksnorm. Met
name bij verbruiksartikelen gelden zogenaamde maximum gebruiksnormen. Dit
betekent dat is vastgelegd hoeveel materiaal er maximaal wordt vergoed. Als u
meer gebruikt, moet u het meerdere zelf
betalen. Deze normen gelden voor stomaen incontinentiematerialen. Maar ook voor
hulpmiddelen bij diabetes (suikerziekte).
De door deskundigen vastgelegde gebruiksnormen en -termijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen en daardoor
in de meeste gevallen voldoende.
Van de gebruikstermijnen en i^ynen kan

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie
BEACH PARTY
Dit jaar geen Beach Party op ons
erf aan de Graspias. Rondom onze
plas blijft het rustig. Hoe komt
dat? De laatste 12 jaar een vast gebeuren. En nu?
Twee hanen op een mesthoop dat
geeft trammelant. In de loop van
de 12 jaar kraaide een andere
haan steeds meer zijn lied op mijn
mesthoop. Heb daar de pest over
in. De weken Beach Party een
vreemde op eigen erf. Kom ik na
afloop met mijn ergenis, dan vladdert onze Party-haan een paar takken hoger in zijn zelf gecreëerde
boom en kraait: betalen van huur?
Ik betaal helemaal niks voor het
afgelopen jaar. Niks voor het terrein. Niks voor de parkeerplaats in
't Bos. Niks voor het onderkomen
onder 't riet waar we kookten en
vergaderden. Niks voor m'n hoofdkwartier in de grote caravan.
Lekker, voor alles betaal ik hele
maal niks! En hij zette zich breed
uit en kraaide schallend. Het
mooiste feest van de Achterhoek
en ik de organisator... jouw terrein, dat is me veel te klein! Zingt
verder - net als voorgaande jaren zijn overbekende lied: 'Niks verdient er moest geld bijgelegd...'.
Stom verbaasd hou ik even mijn
snavel. Zulk mooi weer, zoveel publiek en een forse entree betalen.
Veel duur bier en zelfs een keer
een plasje doen, kostte 50 cent en
dan niks om te betalen? Maak dat
de kat wijs. En, hij gaf wel een daverend feest voor alle meewerkenden bij Roelie. Kocht een antieke

Harly en komt in zijn extra laagvliegende droomauto langs, alle
lagere hanen en kippen in Vorden
gapend van bewondering achter
zich latend.
Maar dan komt onze onvolprezen
Prins Theo op het Witte Paard op
het toneel. Prins Carnaval 1999
Theo de Eerste. Zijn charmante
knappe verschijning en mooi
kraaigeluid maken een haan als ik
weekhartig. Hij weet mijn eerste
vraagprijs voor dit jaar fors terug
te praten. Gelijk aan vorig jaar!
Echter onze eerste haan is zo zeer
in zijn eer en waardigheid ge
kwetst, hij zit zo hoog in zijn
boom, zo ver verheven boven een
boer van gister. Hij- kan niet meer
afdalen en op gelijk niveau overleggen. Via de lagere in pikorde,
Prins Theo de Eerste, het overleg
nog wat gerekt... echter zonder
eerst de oude schuld af te betalen,
heeft het verdere overleg geen zin.
Wij veertien dagen trammelant en
geen cent vergoeding? Ja, kraait
onze haneman, door de jaren
heen niks verdient en desnoods
laat ik me failliet verklaren! Onze
Prins Theo met al zijn overtuigingskracht brengt een laatste
voorstel: wel betalen, maar dan
over twee jaar één bedrag. Dit jaar
een soort fooi.
Daar is deze haan, een boer is niet
van gister, niet warm voor te krijgen. De schuld van afgelopen jaar
blijft echter wel staan kraaien.

Meer informatie?
Bent u ziekenfonds of particulier
verzekerd én gebruiker van medische hulpmiddelen? Lees dan
in de brochure 'Medische hulpmiddelen met ingang van 1 april
1999' of de aanpassingen ook
gevolgen voor ü nebben. De brochure is verkrijgbaar bij uw ziekenfonds/zorgverzekeraar en de
apotheek. Een overzicht met wijzigingen staat ook op internet:
www.ziekenfondsraad.nl. Heeft u
na het lezen nog vragen? Neem
dan contact op met uw zorgverzekeraar. Daar helpen ze u
graag met uw vragen.

ZiekenforidsRa ad

Medische hulpmiddelen

met ingang van l april 1999

alleen bij specifieke medische indicaties
worden afgeweken.

Andere verstrekkingen
Er zijn ook verstrekkingen die in bruikleen
worden gegeven. Bijvoorbeeld sommige
leesapparatuur en mobiliteitshulpmiddelen, zoals loopfietsen, of aangepaste tafels, stoelen en bedden. Voor deze hulpmiddelen betaalt u géén eigen bijdrage.
Wel kan eventueel een waarborgsom in
rekening worden gebracht.
Naast de medische hulpmiddelen die op
grond van de Ziekenfondswet of een particuliere ziektekostenverzekering worden
verstrekt, is er een groot aantal hulpmiddelen dat onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of onder de Wet op de
(Re)integratie Arbeidsgehandicapten
(REA) valt. Bij uw gemeente kunt u een
beroep doen op de Wvg voor onder meer
vervoersvoorzieningen, rolstoelen en
woonvoorzieningen. De REA is er voor
werk- en onderwijsvoorzieningen, zoals

aanpassingen op de werkplek en hulpmiddelen voor het verrichten van arbeid en
het volgen van onderwijs. Mocht u niet
weten jMr u een bepaald hulpmiddel of

een voorziening kunt aanvragen, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Ook uw huisarts, specialist of
apotheker kan u hierover informeren.

Oogstdankvieiing
Baak

de oorlog is de Veldkapel als plaats
van gebed en bezinning een zinvol
monument van dankbaarheid ge
bleven.

Goede prestaties
skeeleraars

Op zaterdag 14 augustus zal er
om 1930 uur bij de Veldkapel
aan de Vordenseweg in Baak
een oecumenische oogstdankviering worden gehouden. Bij
slecht weer zal er worden uitgeweken naar de RJC St. Martinuskerk te Baak.
De GLTO wil de traditie voortzetten om in de maand augustus bij
de Veldkapel een viering te houden. Daarom hebben onder de
Vlag' van de GLTO frater Broek
man uit Vierakker en ds. Seele
meijer uit Steenderen een dienst
voorbereid samen met de plaatse
lijke leden van deze organisatie.
Ds. Walpot uit Wichmond zal wel
aanwezig zijn, maar was in verband met studieverlof niet bij de
voorbereiding betrokken.
De gevoeligheden rond alle maatregelen waarmee de agrarische
sector geconfronteerd wordt, is
hoorbaar in het gezamenlijk gekozen thema 'Wisselvalligheid'. Niet
alleen het weer is wisselvallig,
maar ook de opbrengsten van het
land, de overheidspolitiek, de mogelijkheden om verder te boeren
ofte (moeten) stoppen. Soms moe
ten er Vissels' worden omgelegd.
Om tot die beslissingen over te
gaan, is voor sommigen een moeizame en moeilijke bezigheid.

De Veldkapel werd op 30 augustus
1942 opgericht door "Jonge Boe
ren van de Graafschap in het wree
de getij van den Verschrikkelijksten oorlog die ooit over de wereld
woedde en ons vaderland teisterde
Henk Graaskamp (...) als een vurige smeekbede om
Ruurloseweg 46, Vorden een spoedigen en bestendigen vre
de". In de vredestijd die volgde na

Belangrijke Informatie
over <te vergoeding van medische hulpmiddelen

Han Donderwinkel heeft afgelopen zaterdag in Otterlo weer een
uitstekende prestatie geleverd bij
Het is dan ook een goede plaats
de B-rijders. Door zijn 9e plaats in
om een oogstdankviering te houden.
de einduitslag steeg hij naar de
10e plaats in het algemeen klasse
ment om de UniveTrophy.
De andere B-rijder uit de ploeg van
Ecotrans/Freewheel,
Erwin
Tiemens uit Vaassen eindigde op
17e plaats. Tiemens staat nu 5e
Veteranenwedstrijd de
in het algeen klassement, waarZelhem-PAX
door Ecotrans/Freewheel nu met 2
Ter gelegenheid van de opening rijders bij de Ie 10 staat. Als deze
van het nieuwe hoofdveld van de posities worden vastgehouden, be
w Zelhem, zullen op zondag 8 au- tekent dit automatisch promotie
gustus de veteranen van Zelhem naar de A-rijders voor het volgende
tegen de veteranen van PAX spe skeelerseizoen.
len. Daarna zal de burgemeester Arjan Mombarg had een off-day.
van Zelhem de aftrap verrichten Hij had naar zijn zeggen loodzwavan de wedstrijd tussen de huidige re benen , wellicht als gevolg van
selecties van Zelhem en PAX.
te intensieve trainingen op de
Het geheel zal worden opgeluis- fiets. De kopman uit de dit seizoen
terd met een spectaculaire vlieger- succesvolle skeelerploeg gaat zich
show en speciaal voor de kinderen vanaf nu richten op de 100 kiloeen groot luchtkussen. Kortom meter van Bartlehiem, een klassie
een dag waar met name de gezel- ker, die hem wat de afstand be
ligheid hoog in het vaandel zal treft, beter ligt. Deze wedstrijd
staan. Uiteraard is de entree gratis. vindt op 14 augustus plaats.s

Achter het nieuws
15 miljoen vluchtelingen

Vergeet ze niet

Giro 999

Nieuwstad 32,7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405

VORDEN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op
afspraak.

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

CURSUS
ENGELS VOOR
BEGINNERS
De Nederlandse Bond voor
Plattelandsvrouwen,
afdeling
Vorden, organiseert in samenwerking met de Stichting Welzijn
Ouderen
een cursus Engels voor beginners.
Docent dhr.LJ.v.Gulik. Aanvang in
overleg met de deelnemers.
Opgave vóór l september bij het
kantoor van de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 553405 (maandag t/m vrijdag van 9.00 -12.00 uur).
OPEN TAFEL IN VORDEN
Een Open Tafel is een voorziening
die ouderen (vanaf 55 jaar) de gelegenheid biedt tegen kostprijs
een maaltijd te gebruiken in gezelschap van anderen. Alleenstaanden komen er vaak niet aan toe
voor zichzelf te koken. Het is veel
werk en je zit maar alleen aan tafel.
Toch is het belangrijk een maal
per dag een warme maaltijd te gebruiken. Een warme maaltijd verhoogt het gevoel van welbehagen
en is bovendien een belangrijke
aanvulling op de hoeveelheid
vocht die ouderen dagelijks moeten gebruiken. Het is natuurlijk
mogelijk een warme maaltijd
thuis te laten bezorgen, maar gezelschap aan tafel is dikwijls niet
te regelen. Bij de Open Tafel krijgt
men beide: een goede maaltijd en
de gelegenheid om anderen te ontmoeten.
In Vorden kan men voor de Open
Tafel terecht in de Wehme. In de
grote zaal zorgen vrijwilligers van
de SWOV voor de gedekte tafels,
het rondbrengen van het eten en
voor een gezellige sfeer tijdens de
maaltijd. Er kan op alle dagen van
de week gebruik gemaakt worden
van deze voorziening, ook op feestdagen. Met diëten kan rekening
worden gehouden.
Inlichtingen over aanmelding
voor deze Open Tafel en de wijze
van betaling zijn verkrijgbaar bij
de SWOV tijdens kantooruren.
EIGEN BIJDRAGE
Sinds l januari is de algemene eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden afgeschaft. Dit betekent
dat men geen eigen bijdrage meer
hoeft te betalen voor b.v. bezoek
aan een specialist of opname in

een ziekenhuis. Wel kan men in
1999 van het ziekenfonds nog een
rekening ontvangen voor de medische hulp die in 1998 is verleend.
Bijvoorbeeld: u heeft in het laatste
kwartaal van 1998 een specialist
bezocht en bij de apotheek medicijnen gehaald. Hiervoor was in
1998 nog de algemene eigen bijdrage van kracht. Deze eigen bijdrage wordt dan in 1999 door uw
ziekenfonds bij u in rekening ge
bracht.
Thuiszorg is belangrijk voor mensen die extra hulp nodig hebben.
Het gaat dan om bijvoorbeeld verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp. Maar ook consultatiebureaus voor ouders met zuigelingen en peuters, dieetadviezen en
de hulpmiddelen uitleen zijn voor
veel mensen belangrijke voorzieningen. Daarom is er een regeling
die er voor zorgt dat iedereen die
dat nodig heeft, van deze voorzie
ningen gebruik kan maken.
Om gebruik te kunnen maken van
thuiszorg, moest u tot voor kort
jaarlijks een toegangsbijdrage be
talen aan de thuiszorginstelling.
Met ingang van l januari 1999 is
die toegangsbijdrage vervallen en
betaalt u voor een aantal vormen
van thuiszorg (zoals verpleging,
verzorging en huishoudelijke
hulp) een inkomensafhankelijke
bijdrage. Voor dieetadvi^ki en
hulpmiddelenuitleen n^Rt u
géén bijdrage te betalen.
Het afschaffen van de algemene
bijdrage heeft wel financiële ge
volgen: de ziektekostenverzekeraars hebben de nominal^fcemie
verhoogd. De nominale p^miie is
het vaste bedrag dat u maandelijks
aan uw ziekenfonds moet betalen
voor uw ziektekostenverzekering.
De premie kan per ziekenfonds
verschillen.
Voor meer informatie kunt u te
recht bij uw ziekenfonds/zorgverzekeraar.
LENEN VAN HULPMIDDELEN
Wanneer u door ongeval of ouderdom niet goed meer kunt lopen is
het vaak noodzakelijk gebruik te
maken van hulpmiddelen zoals
looprek, elleboogkrukken enz.
Ook bij de thuisverzorging van
een zieke zijn dikwijls hulpmidde
len nodig: toiletverhoger, ondersteek, ledikantverhogers of een po-

N DA V O R D E N
AUGUSTUS

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
4 Theater Onder de Molen:
Verhalen en muziek
4 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink
5 HSV De Snoekbaars: Open viswedstrijd, aanmelden bij VW
Vorden
5 VW Staringavond in de
Wildenborchse Kapel
7 Beachparty
8 HSV De Snoekbaars:
seniorwedstrijden
8 In de Reep'n: Kastelentocht

10 ANBO: fietsdagtocht info 0575552747/552255
10 Pinetum De Belten: rondleiding
11 Theater Onder de Molen:
Verhalen en muziek
11 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink
14 Marktplein: kunstmarkt
17 Pinetum De Belten: rondleiding
18 Theater Onder de Molen:
Verhalen en muziek
18 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink
20-21 Kranenburg: zomerspektakel
21-22 w Vorden: jeugdvoetbaltoernooi
21-28 Vierakker-Wichmond:
feestweek

stoel.
Iedereen kan deze hulpmiddelen
lenen bij een thuiszorgwinkel. Het
is, zoals in voorgaand artikel reeds
vermeld, sinds januari 1999 niet
meer nodig lid te zijn van de
Vereniging Kruiswerk. Op vertoon
van een legitimatiebewijs kunt u
de gewenste artikelen gratis mee
krijgen voor maximaal 2x dertien
weken.
Daarna moet u kopen of huren.
Niet alle artikelen zijn te leen: urinaal, bedzeil en drinkbeker b.v.
zijn alleen via koop verkrijgbaar.
Leden van de Verenging Kruiswerk
Oost-Gelderland (lidmaatschap f
14,00 per jaar) krijgen op veel artikelen korting. Voor Vorden is de
dichtstbijzijnde Zorgwinkel in
Zutphen,
Laarstraat
15.
Openingstijden: ma 13.30 tot 17.30
uur, di t/m vr 9.30 tot 17.30 uur en
za 13.00 17.00 uur. Het is verstandig om vóór u naar Zutphen gaat
even te bellen of het gewenste artikel in voorraad is. Tel: 0900- 8806.
Voor het afhalen van de artikelen
kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de SWOV. Zij vragen
hiervoor een km-vergoeding.

8 ANBO: Klootschieten bij 't Olde
Lettink
9 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 Open Monumentendag
11 Volksfeest Veldwij k
14 ANBO: Fietsdagtocht, info
552747 of 552255.
15 ANBO: Klootschieten bij 't Olde
Lettink
15 HVG Dorp Vorden: Lezing ge
heugentraining
16 PCOB in de Wehme
18 Klein Axen Roger Runkwist
19 VRTC de Graafschaprijders:

Ter Moller wint open
viswedstrijd De Snoekbaars
In het kader van het VW zomerprogramma staat er elk
jaar een "open" viswedstrijd op
het programma. Deze wedstrijd
wordt in samenwerking met de
plaatselijke hengelaarsvereniging "De Snoekbaars" georganiseerd.
De opzet is onder meer de toeristen die op de campings verblijven
naar het water te lokken en een
hengeltje te laten uitwerpen!

SEPTEMBER
Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
l HVG dorp Vorden: Fietstocht
l ANBO: Klootschieten bij 't Olde
Lettink
5 HSV de Snoekbaars:
Seniorwedstrij den
8 Welfare: Handwerkmiddag
Wehme (kraamverkoop)

De wedstrijd die dit weekend in
het Groene Kanaal bij Eefde werd
gehouden slaagde ten dele.
Waarschijnlijk door het extreem
warme weer een matige belangstelling. De totale vangst bedroeg
6200 gram (circa 40 vissen).
Winnaar werd J. ter Moller uit
Lichtenvoorde. Zijn vangst bedroeg
2800 gram; 2 H. Bruil, Ruurlo 1200
gram; 3 H. Golstein, Vorden 610; 4
R. Golstein, Vorden 550; 5 J.
Hopman, Zutphen 370 gram.

Bezichtiging Agrarisch Bedrijf
De familie Bouwmeester aan de
Schuttestraat stelt in samenwerking met de GLTO afd.
Vorden-Warnsveld-Zutphen
haar bedrijf open voor vakantiegangers en andere belangstellenden.

THUISTEST
U bent 60+, u hebt een fijn huis.
een tuin, u fietst, u gaat met vakantie, kortom u geniet van het Ie
ven en zou wel wensen dat het zo Het bj^jijf genaamd "Nieuw
Rikken^g" is door de familie
eeuwig door kon gaan.
Helaas is dat niet zo. Vroeg of laat Bouwmeester gesticht eind jaren
komt er een tijd waarin u minder twintig van deze eeuw. De omligkunt dan voorheen en de vraag bij gende grond werd door ontginu opkomt of u op den duur nog ning vruchtbaar gemaakt. Zoals
wel in uw eigen huis kunt blijven elk landtouwbedrijf in de omge
ving ^^ Vorden werd een ge
wonen.
Gelukkig kan dat met enkele aan- mengd bedrijf uitgeoefend. Dat
passingen meestal wel, maar dan wil zeggen dat er naast de vee
moeten deze wel voor het te laat is
uitgevoerd worden. Om ouderen
een idee te geven waar het wonen
en de woonomgeving aan moeten
voldoen om zolang mogelijk thuis
te blijven is er een Thuistest ontwikkeld. Deze test omvat een aantal vragen over uw woon- en leefsituatie.
Als u deze vragen beantwoordt
kunt u zelf beoordelen of u uw
huis moet aanpassen aan de toe
komstige leefsituatie of dat u er re
kening mee moet houden tijdig
Portret van een dorp op. de
naar een andere woonruimte uit
te kijken. De Thuistest is verkrijggrens van twee eeuwen
baar bij de SWOV.

22 HSV De Snoekbaars:
seniorwedstrijden
24 Pinetum De Belten: rondleiding
25 Theater Onder de Molen:
Verhalen en muziek
25 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink
25 Welfare De Wehme: handwerkmiddag
26 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 HSV De Snoekbaars:
jeugdviswedstrijd
31 Pinetum De Belten: rondleiding
31 ANBO: fietsdagtocht info 0575552747/552255

Herfsttoertocht
19 t/m 25 ündese Volksfeest:
orienteringsrit, toneel, vogelschieten, etc.
22 ANBO: Klootschieten bij 't Olde
Lettink
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Welfare 25 jaar in Vorden
26 HSV de Snoekbaars:
Ledenwedstrijd Vorden / Hengelo
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

teelttak varkens en kippen werden
gehouden. En dat er akkerbouw
plaatsvond voor voedsel voor het
vee. Eerst haver en rogge, later
vooral maisteelt.
Afgelopen jaar heeft men de varkenssector afgestoten, zodat men
zich geheel kan concentreren op
veeteelt en pluimveesector.
Dat de tijd er niet heeft stil ge
staan, kunt u er donderdag 12 augustus gaan bekijken.
De bezichtiging vindt plaats onder
deskundige leiding en begint aan
het eind van de middag, zodat ook
het melken van de koeien van
dichtbij bekeken kan worden.

Binnenkort moet de
oplaag worden vastgesteld
van het boek 'Vorden '99'.
Dat wil ook zeggen dat het daarna niet meer mogelijk is
het boek te bestellen tegen de vóorintekenprijs van
f 24.50. De prijs wordt dan f 29.50.
U kunt daarom deze week (in elk geval uiterlijk 10 augustus) nog even f 5.00 verdienen. Als u allang van plan bent
'Vorden '99' te bestellen, doe het dan nu. Bij de Openbare
Bibliotheek en Boekhandel Bruna ligt een intekenlijst klaar
voor dit boek dat laat zien hoe wij, de bewoners van het
dorp Vorden, leven op de drempel van een nieuwe eeuw.
Boeiend voor nu en ook voor later als in de loop van de
tijd veel zal zij^veranderd.
Het boek heeft een kloek formaat (A4) en bevat 120 pagina's, waarvan 32 in kleur. Het verschijnt dit najaar ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Openbare
Bibliotheek.

nog iVeri f 5.ÖÖ

Er verschijnt dit najaar ook een luxe uitvoering in linnen
band met goudstempel en genummerd van 1 tot 60. Een
editie die wellicht ook bibliofiele waarde zal krijgen. De prijs
van deze uitvoering is f 75.00. Informatie over deze speciale
editie kunt u krijgen via telefoonnummer 55 19 28.

Peter Besselink wordt freelancer:

Wij zoeken op korte termijn een

Drukkerij Weevers
zoekt acquisiteur

acquisiteur

Drukkerij Weevers is op zoek
naar een acquisiteur voor de
weekbladen Contact Vorden,
Ruurlo, Hengelo, Wamsveld en
Elna Lichtenvoorde. Na ruim
vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij Drukkerij Weevers,
heeft journalist Peter Besselink
besloten om per l oktober voor
zichzelf te beginnen.

voor onze weekbladen
Contact Vorden, Ruurlo,
Hengelo, Warnsveld en
Elna Lichtenvoorde

Bij Drukkerij Weevers is men begonnen aan de zoektocht naar een
acquisiteur. Het gaat hier om een
veelzijdige en afwisselende functie
met veel vrijheid en zelfstandigheid. Naast de advertentieverkoop
houdt de acquisiteur zich bezig

Bij gebleken geschiktheid
kunnen wij u een vaste baan
aanbieden voor 40 uur per week.

met digitale fotografie en het coördineren van de werkzaamheden
van de correspondenten van
Weekblad Contact.
Belangrijk hierbij is dat de acquisiteur zeer goed op de hoogte is van
wat er speelt in deze regio en oog
heeft voor het plaatselijke nieuws.
De advertentieverkoop zal zich
hoofdzakelijk richten op de vier
edities van Weekblad Contact. Ook
zal de acquisiteur af en toe worden
ingezet voor de advertentieverkoop voor Weekblad Elna in Lichtenvoorde.
Kennis van computers en internet
is beslist noodzakelijk. Zie de advertentie elders in dit blad.

Hoofdtaken van deze functie:

Advertentieverkoop

Veiligheid zit in een
klein hoekje.

Redactie
Digitale fotografie
Coördineren
van de werkzaamheden
van onze correspondenten

Veiligheid is vooral: gevaarlijke
situaties xéAr zijn. Dus heeft de
Primera S^ouitenspiegel die de
dode hoek minimaliseert. Waardoor u een maximaal zicht naar
achteren heeft. Maar omdat
andere vjouebruikers niet altijd
even gów^opletten, heeft de

Uw sollicitatie graag schriftelijk of via e-mail
richten aan de heer L.G. Weevers jr.

DRUKKERIJ

WEEVERS

AUTOBEDRIJF

HIERWERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@waevers.nl - ISDN 557370

Primera ook schijfremmen rondom,
ABS, elektronische remkrachtverdeling (EDB), dubbele airbag,
airconditioning (v.a. GX) en computerberekende kreukelzones.
Neem een kijkje in onze showroom. En kies uit tal van Primera
Thlnk «bout it.
uitvoeringen.

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Ptakhorstweg 14, ndustrioterr. Keppeteeweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummetoseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Amperestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 53 93 20
De Stoven 25, Tel (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

STRAATVREES,
ANGSTEN EN
SOCIALE
FOBIEËN
Velen hebben angst zonder aanleiding. Angst om dood te gaan,
gek te wxjrden, de controle over
/.ith/elf te verliezen. Men d u r f t
nauwelijks op straal of in drukke
ruimtes. lx;ven is dan een hel.

mr.

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot
50%. U krijgt altijd 10% korting op alle artikelen uit onze totale
kwaliteits-collectie. Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer te
creëren. Grenzen in trends en design worden verlegd voor een
jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest complete
collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding, raamdecoratie. slaapcomfort en verlichting tot in detail. Woonaccessoires passend bij de nieuwste woonstijlen, vindt u in een
speciaal ingerichte hoek. Uit deze collecties kunt u nu kopen met
opruimingskorting. Laat dit u niet ontgaan, kom voorde gezelligste
opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u honderden guldens voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken om u aangenaam te laten verrassen.

tapijt coufconncn

Wij hebben grat
brochures voor u.

Be» of schrijf.
NATIONAAL FONDS
GEESTELIJKE
VOLKSGEZONDHEID
•

l'oMi

• !„-,•< In.
KIM) 297 11 97

ko

Tot ziens bij De Wonerij,
Hartje Achterhoek.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Fax (0575) 551086
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DE W O N E R I J

alle artikelen

Telefoon (0575) 551010

FINAI

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39
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ZOMIKOPWMING
Jersey hoeslakens
90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 van 54,95

nu
nu
nu
nu
nu

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

nu

54,95

voor waterbedden

van 59,95

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

Lakens

van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95
nu
15,95
90/220 cm van 29,95
nu
19,95
140/200 cm van 33,95
nu
23,95
160/200 cm van 43,95
nu
33,95
180/200 cm van 44,95
n U 34,95
Slopen per 2 stuks
nU
9,95

150/260
200/260
240/260

nu
nu
nu

24,95
39,95
44,95

Lakensets Broderie ecru
1-pers. van 79,95
2-pers. van 119,95
lits jumeaux van 139,-

nu 59,95
nu 99,95
nu 119,00

Satijnen lakens in 100% katoen
alleen 1-pers. in wit en oud rose
extra groot van 79,95
nu

moltonhoeslakens
1-pers. van 39,95
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

• nu
nu
nu

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

nu

9,95
29,95
44,95
47,95
24,95

39,00
o.o. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 2000 stuks

l-persoons
2-persoons
lits jumeaux
60x1»O
70x140
WC-mat

60x100
70x120
60X60
toiletmat

«'
vnthetisch
«" «J
van 129,an 79

*
™"

vanaf 29,-

ook extra lang

katoen

vanaf 39,A

Vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,Dekbedovertrek Teletubbies
met gratis sierkussentje nu
49,ERBELLE DEKBED OVERTREKKtN
± 1000 stuks ^
Sublieme kwal'JAatijn en 100% katoen
1-persoons van T99,nu
69,lits jumeaux van 349,nu
99,-

-.::,rtnHe. vierkante en
rechthoekige tate.
dekservetten. Effen en ge

20 tot 80% Korting

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,nu 259,2-persoons 200/200 van 699,nu 399,lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. -t- lits j.)

Ronde Weden vanaf nO£0
Dekservetten vanaf ƒ 5,00

''

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.

van 29,95

nu 2 voor

39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'luxere!' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,nu 2 VOOr 99,Canzenveren kussen
van 69,- voor 49,nu 2 VOOf

69,-

Stevig vogel veren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOf

35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,nu 49,15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,-

^^
V> 69,-

nu 99,-

V

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 n U 2 VOOf

nu 79,n U 119,nu 59,-

J

Washandjes Seahorse

van 4,50
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95

nu

3,50

nu 2 voor 14,95

Badiaken Seahorse
70/140 cm van 29,95

nu 9,95

Seahorse badlakens extra groot

100/180 crn van 59,95

n U 39,95

Washandjes diverse kleuren

4 stuks voor 10,-

Gastendoekje
30/50 cm van 9,95

Washandje
van 4,50

ttU

29,95

Crote partij baddoeken prachtige
kwaliteit met korting van 20 tot 50%

49,95

100/200 cm van 59,95 nu voor
90/200 cm
vanaf

34,95
39,95

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,nu 199,2-persoons van 439,nu 299,-

.

J

Lits jumeaux van 499,-

nu 369,-

Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden

Theedoeken
Haifiinnen

vanaf

3,95

Ovenwanten en pannenlappen

v e e Weuren, lOOo/o katoen
•inwafelstructuur

nu 3,50
n U VOOr

Wollen dekbedden

nu voor

van 69,95,-

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

halve prijs

Restanten badlakens

29,95

nu 9,95

9,95

nu 5,95

nu voor

100/180 cm

keukendoek + theedoek (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95
nu
4,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk
nu 4 VOOr 10,00

van 19,95

Baddoeken met ingeschoten motief

50/100 cm van 15,95

van 45,-

v

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,nu 149,2-persoons 200/200 van 409,nu 219,lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 249,-

Velours strandlaken 86/160 cm

Badstof strandlaken

25,-

lomerdekbedden

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,HU
79,2-persoons 200/200 van 249,nu 149,lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 169,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,HU 99,Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tij
van 139,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 70% kleine veertjes.
In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 599,nu 299,2-persoons 200/200 van 899,nu 499,lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,nu
59,extra lang 135/220 van 109,nu
69,2-persoons 200/200 van 169,nu
99,Lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 119,extra lang 240/220 van 229,n U 139,-

69

van Polydaun
van 129,95
extra groot van 169,95
nog enkele restanten

effen van 49,95

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 299,nu 179,2-persoons 200/200 van 399,nu 279,lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 319,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van, 59,00
n U 39,00
140/200 van 69,00
UU 49,00
180/200 van 89,00
n U 69,00
Satijnen slopen in diverse dessins
60/70 van 19,95
nU

100% katoen wit

Donzen dekbedden

Teveel om op te
noemen

Gladde hoeslakens

,80/230 cm van U9,230/250 cm van
280/230 cm van 199,-

JJJ 1l9r
nu 129,-

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

nu 59,95
Velours damesbadjas
met kraag in pantermotief

van ƒ 149,95

nu 79,95

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

van ƒ 49,95

nu 24,95

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

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

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l-persoons 140/200 van 199,- ttU 129,2-persoons 200/200 van 259,nu 179,lits jumeaux 240/200 van 319,- n U 219,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. -f lits j.)

