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Beste Sportvrienden,
Het komend weekend heeft op de velden van voetbalvereniging Vorden het 7e
Wim Kuijpertoernooi plaats. Ik ben zeer verheugd dat weer zeer veel talentvol-
le voetbal naar Vorden komen. Het is telkens weer een spannend moment of de
jeugdploegen van onze betaalde voetbalcubs in Vorden weer acte de presence
geven. Maar gezien de jarenlange ervaring hebben de verenigingen vertrouwen
in onze organisatie. Daar ben ik als voorzitter van de voetbalvereniging best
trots op. Wij mogen dan ook weer de jeugd in Vorden begroeten van Ajax,
Feijenoord, PSV, Willem II, Sparta, VWVenlo, KNVB District Oost, W Vorden,
Bayer 04 Leverkusen en MSV Duisburg.

Het wordt dus op 16 en 17 augustus een internationaal toernooi. Toernooi-orga-
nisator Jan Borgonjen is dan ook blij met de komst van Bayer Leverkusen en MSV
Duisburg. Een dergelijk tweedaags toernooi is eigenlijk voor de jeugd iets
unieks in Nederland. Als je ziet met welk enthousiasme de spelers het partijtje
spelen en de toeschouwers hiervan genieten, geeft mij dat voldoening.

Een zodanig toernooi heeft alleen een goede kans van slagen wanneer een groot
aantal vrijwillligers bereid is hieraan mee te werken. Tevens is een goede en
strakke leiding noodzakelijk. Gezien het financiële plaatje is het ondenkbaar
om zonder sponsors te werken. Aangezien wij als voetbalvereniging Vorden in
de plaats Vorden en de regio een goede naam hebben opgebouwd zijn wij ge-
lukkig nog verzekerd van sponsoring. Zonder sponsoring is zo'n toernooi on-
denkbaar. Vanaf deze zijde wil ik dan ook de medewerkers en sponsors alvast be-
danken voor hun medewerking.

In de Kuiperkrant die deze week als speciale bijlage verschijnt van Weekblad
Contact is een klein foutje geslopen. Bij de opening van het toernooi staat ten
onrechte dat muziekvereniging Concordia hier haar medewerking aan verleent.
Dit moet muziekvereniging Sursum Corda zijn. Conou-dia zal daarvoor in de
plaats tijdens de huldiging op zondag 17 augustus ru^popwachting maken.

Verder wens ik alle voetballers, begeleiders, medewerkers, scheidsrechters,
grensrechters, sponsors en toeschouwers plezierige en sportieve voetbaldagen
in Vorden toe.

Namens het bestuur van W Vorden
Jan Rouwenhorst

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

Amnesty
Vrijdagmorgen 15 augustus staat de
werkgroep van Amnesty op de plaatse-
lijke weekmarkt. De groep vraagt dan
aandacht voor de landelijke Vluchte-
lingenaktie van Amnesty. Met deze ak-
tie wil Amnesty iedereen mobiliseren
om samen te werken aan een opener
klimaat voor vluchtelingen.
Amnesty zorgt in het debat over vluch-
telingen voor de informatie over de
schendingen van mensenrechten in de
landen waar de vluchtelingen vandaan
komen. Zij maakt duidelijk dat vluch-
telingen niet zomaar hun koffer pak-
ken. Achter vrijwel elk verhaal van een
vluchteling gaat een mensenrechten-
drama schuil.
Op de vrijdagmarkt van 15 augustus
kan het publiek bij de Amnesty-kraam
voorgedrukte kaarten ondertekenen,
waarin U bij de Bosnische autoriteiten
aandacht vraagt voor de mensenrech-
tensituatie in hun land. Tevens kan
men de nieuwe Amnesty artikelen be-
wonderen en natuurlijk ook aanschaf-
fen. Er zijn naast kaarten en kaarsen
ook handige canvastboodschappentas-
sen, pennen, T-shirts en sleutelhangers
te koop.

Kom naar de
Oranjefeestweek

Vierakker-Wichmond

Zie het hart van Contact

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
pagina 17

André Berends wordt
ambtenaar bij
Europese Commissie
Oud-plaatsgenoot ir. drs. André Be-
rends is benoemd als ambtenaar van
de Europese Commissie met als stand-
plaats het kantoor van de diergenees-
kundige inspectie in Dublin.

Gymnastiekvereniging
Sparta begint woensdag
20 augustus met lessen
Gymnastiekvereniging Sparta begint
op woensdag 20 augustus weer met
haar lessen. Deze vinden plaats in
sporthal 't Jebbink. Voor mensen die
interesse hebben in de activiteiten van
de gymnastiekvereniging is er een spe-
ciale proefkaart in het leven geroepen.
Met deze proefkaart kan men kiezen
uit vier lessen naar keuze.
Het aanbod waaruit men kan kiezen is
zeer breed: aerobic, jazz, turnen, kleu-
ter- en huisvrouwengym. Voor meer in-
formatie over de lessen van Sparta kan
men bellen met Wilma Koers, tel.
(0575) 55 28 55. Zie ook advertentie.

Hervormde Gemeente
Zondag 17 augustus 10.00 uur Ds. H. Westerink,
Bevestiging en Intrede van Ds. M. Beitier als pre-
dikant van onze gemeente.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 ciugustus 10.00 uur ds. M. Bergkotte,
Warnsveld.

Gereformeerde Kerk Vorden
/.ondag 17 augustus 10.00 Ds. HA Speelman. 19.00
uur Ds. HA Speelman.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 uugustus 19.30 uur Oecumenische
dankdienst bij de kapel in Baak.
'/.ondag 17 augustus 10.00 uur Woord- en Qommu-
niedienst.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 16 augustus 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
15 augustus Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 55
17 35. 17-18 augustus Pastoor J. Lamers, Ruurlo,
tel. (0573)45 14 56.

Huisarts 16-17 augustus Dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dr^k'nde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen di^^-t tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 16-17 augustus G.W. Jelsma, Lochem,
tel. (0573) 25 18 70. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zond^^l 1.30 - 12.00 uur.

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

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

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderlaiid
Kraamzorg, kruiswerk on ge/.insverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via te lefoonnummer
06-8806 (20c t /min ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 6463.
.Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
s t raat . Info 553348.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meldadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-10.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Perspneiialarmeriiig melden bij SWOV.



*„. . rrr rrf

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EH
i t' M • =<

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tel:(0575)553006
''t MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN i

VOLOP KEUZE
UIT ONZE

TIENTJES-
VLAAIEN

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

6 BOLUSSEN

van 5,40 voor
95

yROZIJNENBOLLElJES^

nu 6 voor3

4 VRUCHTEN- V
VLAAITJES

nu 7.50

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Na een fijne vakantie is het
weer prettig sporten bij:

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA

Op 20 augustus om 16.00 uur beginnen we weer
in sporthal 't Jebbink met de groepen:
* Aerobic
* Jazz
* Turnen
* Kleutergym
* Huisvrouwengym
* Basis scholen
* Middelbare scholen

Kosten per 3 maanden f 35,- jeugd
vanaf 16 jaar f 45,- Inschrijfgeld f 10,-
Voor inlichtingen en opgave: Wilma Koers
H. van Bramerenstraat 17, Vorden, tel. 55 28 55
of tijdens de lessen.

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

• Gevraagd voor vrijdag en
zaterdagmorgen nette actie-
ve winkelhulp. Brieven onder
nr. V 21-3 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden
• Te koop: blauwe doggen
pups. Tel. (0575) 46 73 36

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

Vertrek om 8.30 uur vanaf marktplein
Reisdoel:
Veluwe en Baarn met bezoek aan het
Oranjemuseum.
Lunch onderweg.
Op de terugreis een gezellige
busstop met muziek.

Aankomst in Vorden tussen
18.00 en 18.30 uur
waar een heerlijk diner wacht bij
De Herberg

Kosten per persoon f 85,-
Opgave bij:
Van Arkel, tel. 55 13 18 • Braam, tel. 55 32 60
Polman, tel. 55 13 14

Dagelijks te koop

VERSE
SNIJBLOEMEN

van eigen land.
Vele keuzemogelijkheden

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

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

Lekker en snel klaar

CORDON BLEU
5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

Roerbak-reepjes vlees
500 gram shoarma,
cajun of kip bacon

f7,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes
f 10,-

2 Pizza's

f 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi

1 kilof6,25
Slagerij/worstmakerij

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Snijworst
100 gram f 1,69

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
500 gram

f4,98
1 kilo

f7,98
combi-voordeel

4 saucijzen +
4 boerengehakt-

schnitzels

samen f8,95

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

De toon is gezet.. .
De Beach Party van 1 2 augustus is zeer succesvol verlopen. De doelstel-
lingen van de organiserende stichting HAM-Party: meer bekendheid, meer

goodwill, meer uitstraling en een betere programmering, zijn allen gehaald.
Na een aantal mindere jaren kan de Beach Party nu eindelijk uitgroeien tot
een volwaardig festival: de mooiste en de beste van de Achterhoek! De 12e
editie in 1998 zal er als volgt uitzien: vrijdag 31 juli Beach Pop (popfestival),
zaterdag 1 augustus Beach Party (strandfeest) en (onder voorbehoud) op

zondag 2 augustus een kleinschalig middagconcert. De stichting HAM-Party
zal in ieder geval alles in het werk stellen om haar belofte 'Het mooiste

feest van de Achterhoek' ook in 1998 na te komen!
Nogmaals: de toon is gezet...

Tot slot willen wij onderstaand (in willekeurige volgorde en in de hoop dat
wij niemand vergeten zijn) onze dank betuigen aan:

Heineken Nederland
Heineken Brouwerijen Gelderland
Amstel Brouwerijen
Wolsing Verhuur Vorden
Comm-line bv Lelystad
vof Klumpert Zutphen
Vader Verhuur Kolhorn
Kaak Verhuur Service Groenlo
Tentenverhuur De Weerd Voorst
Meca Bouwmachines Varsseveld
Waltraaf Winterswijk
The Bob Color Management

Amsterdam
VAK Amsterdam
KIK Productions Utrecht
Radio Berkelstroom Zutphen
Radio Achterhoek FM Vorden
Radio Ideaal Zelhem
Decilux licht- en geluid Henglo 0.
Aerofoto Brouwer Brummen
Vordense Ondernemers Vereniging
LOC 7000 bv Lochem
LOC 7000 Signs Lochem
Nissan Jos Herwers Hengelo (Gld.)
BuroASV Vorden
De Timp Zieuwent
Café De Zaak Lichtenvoorde
WV Vorden
De Markies Tenten Nijmegen
Harmat Verhuur Groenlo
Restaurant Fan Sheng Vorden
Omroep Gelderland Arnhem
SE Fireworks Enschede
Gemeente Vorden
Top Mail St. Joost
Politie Vorden
Korps Spoorwegpolitie
EHBO Vorden
Brandweer Vorden
Kettelerij Bloembinderij Vorden

Drukkerij Weevers Vorden
Hotel Bakker Vorden
Vic Hulshof Winterzwijk
Familie Graaskamp Vorden
Familie D. Norde Vorden
Familie W. Berenpas Vorden
Radio Optimaal Zeddam
Loonbedrijf Beeftmk Vorden
Patent 7000 BV Lochem
Rothmans Nederland bv Amsterdam
Mulder reclameservice Amsterdam
Evenementenburo Ambianca
Keijenborg
Holiday Sport Lochem
Makelaarskantoor Pelgrum Vorden
Atomica Plastics bv Vorden
Bakker Catering Vorden
Alle voorverkoopadressen
WV Zutphen
Slagerij Jan Rodenburg Vorden
Bulten Bouwmateriaal Zelhem
Amstel Major Tom
De Vordense Pan Vorden
Hackfort Aggregaten 's-Heerenberg
Salentijn Kunststoffen Echt
Rabobank Vorden
Bouwbedrijf B. Rondeel Vorden
Bouwbedrijf Groot Roessink Vorden
Foto Willemien Vorden
Techn. grooth. Oosterberg Zutphen
Fa. Weulen Kranenbarg Vorden
Autoschade Theo Terwel Vorden
Heineken Technische Dienst Utrecht
Gelders Dagblad Zutphen
Huishoud-Kadoshop Sueters Vorden
Muziekkrant OOR Amsterdam
Powerplay Agency Eemnes
Bert (Qbus) van Dijk Vorden
Chrystal Pare Productions Zutphen
TEAP Promotion Almere

Sorbo Nederland
Citroen Nederland
Doublé You Concerts Delft
Mojo Concerts Delft
Hanos Apeldoorn
Discoteam Hengelo 0.
Café De Herberg Vorden
Postkantoor Vorden
Bouwbedrijf Bargeman Vorden
Rob Zantinge Doetinchem
Foto Temmink Hengelo (Gld.)
Familie Klein Ikink Vorden
Schildersbedrijf Boerstoel Vorden
Animatieteam In the Picture
Keijenborg
Stg. Kunst & Cultuur Gelderland
De Gelderlander Doetinchem
Magie Mirrors Merksplas België
Alle meewerkende dag/weekbladen
Vamac Varsseveld
Mill Music Doetinchem
Uma.i Rlm Productions Nijmegen
Super Grotenhuys Vorden
Reko ReMame Groenlo
Focus Fashion kledingzaken
Mojo Talent Delft
Viking Productions Stramproy
De artiesten:
WYSIWIG
We've got the gun
Jupp's Klamotte Kapelle
Groove the Princess
Los Brillos Del Sol
Skik
Woodside Now
Cazmelion
De Gracht
T-Spoon
Julya Lo'ko

En, last but not least: alle vrijwilligers van de stichting HAM-Party (ruim
100 prachtige mensen!) en natuurlijk u als (ook prachtig) publiek!

Het vuurwerk is mede mogelijk gemaakt door Huishoud-Kadoshop Sueters.
André Schröer, voorzitter Stichting HAM-Party



Denise

Zo heet onze dochter en mijn
zusje.

Denise is geboren op
3 augustus 1997.

Gerrit en Mirjam
Berendsen
Mandy

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

Soms daalt er een
engeltje op aarde
zo mooi, zo vol vreugde ...

Op 8 augustus 1997 is gebo-
ren onze dochter

G/'o/a Letizia

zusje van Raffaele en
Fabio

Lengte: 53 cm.
Gewicht: 4820 gram.

Nicola en Rikie
Pascarelli

B. v. Hackfortweg 18
7251 XC Vorden
Tel. (0575) 55 24 71

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
en na 22.00 uur

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

• Personeelsfeestjes duur-
der voor de werkgever?! NIET
BIJ ONS. Tel. 55 64 21 Marie
en Fred.

• Cirkels in Linde? Ja, op de
bar! 't Proathuus.

• Man 38 jr wil gaan tennis-
sen. Zoekt hiervoor partner
m/vr, ook overdag. Tel. 55 65
02.

• Te huur: kleine helft v. een
dubbel woonhuis in buiten-
gebied voor 1 persoon vanaf
1-9-97. Huurpr. f 500,- per
maand exclusief. Brieven on-
der no: V 21-1 Bureau Con-
tact. Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Man, 51 jaar, zoekt 1-per-
soons woonruimte in Vor-
den e.o. Brieven onder nr. V
21-2. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• Gevraagd: oppas aan huis
voor 3 kinderen. Voor over-
dag, op wisselende tijden,
gemiddeld 16 uren per
maand. Fam. B. Tuinman, tel.
(0575) 55 64 33

• Gevraagd: inschaarders
minimaal 8 stuks f 1,- per dag.
K. Schotsman, Heijendaalse-
weg 1, Vorden, tel. (0575) 55
2972

• Te koop: z.g.a.n. partytent
3 x 3 m, groen linnen met zij-
wand, stalen buizen. Tel.
(0575) 46 28 95

• Te koop: motorgazon-
maaier met opvang (cirkel en
kaar) i.z.g.st. Tel. (0573) 45 31
44

• Te koop: VW Polo b.j. 1989,
90.000 km Lz.g.st. vraagpr. f
5.700,-. Tel. (0573) 45 29 98

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij voor
ons heeft betekend, maar toch bedroefd, geven
wij u kennis dat heden van ons is heengegaan
mijn lieve schoonzuster, onze tante en oud-tante

BERTHA JOHANNA KUIJPERS
WEDUWE VAN DERK KLEIN BLEUMINK

op de leeftijd van 94 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
welke zij vele jaren heeft ontvangen in het verzor-
gingshuis 'De Bleijke'.

G. Smeenk-Klein Bleumink
Neven en nichten

7255 DL Hengelo (Gld.), 10 augustus 1997
Beukenlaan 37

Correspondentie-adres:
G.J. Coops-van Neck,
Veldhoekseweg 15, 7255 N H Hengelo (Gld.)

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 14 augustus a.s. om 11.10 uur in 'Ons Huis',
Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).
Aansluitend zal om ca. 12.00 uur de begrafenis
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats
aldaar.
Zij die onverhoopt geen uitnodiging mochten ont-
vangen, gelieven deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Pa betekende veel in ons leven,
alles heeft hij ons gegeven.
Een echtgenoot met een hart van goud,
een opa waar iedereen van houdt.
Nu resten ons nog van al die dingen
de dierbare herinneringen.
Het afscheid doet ons nog zo'n pijn,
maar in ons hart zal hij er altijd zijn.

Bedroefd geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

HARMEN Crn-0 EGGINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden:

Brummen:

Ruur^r

Hengelo (Gld.):

R. Eggink-Oortgiesen

Alie en Henk Bloemen
Richard en Ellen
Ronny en Jacquetten

Reina en Henk Kok
Marcel en Henrieke
Silvia

Willie en Jan Fritz
Monique en Gerben
Toine

Onze dank gaat uit naar de dialyse-afdeling van
het St. Geertruidenziekenhuis te Deventer.

10 augustus 1997
Almenseweg 8
7251 H R Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donder-
dag 14 augustus om 14.15 uur in de Veluwezaal
van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

In plaats van bloemen gaarne een gift aan de
Nierstichting.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde broer, zwager en oom

HARMEN OTTO EGGINK
ECHTGENOOT VAN R. OORTGIESEN

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Laren:

A. Eggink-Wesselink

A. Hukker-Eggink
E.J. Hukker

H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

H.W. Wesselink

G.A. Veltkamp-Eggink
T. Veltkamp

Neven en nichten

Vorden, 10 augustus 1997

Heden ging nog onverwachts van ons heen onze
zwager en oom

H.O. EGGINK
(Otto)

ECHTGENOOT VAN REINTJE OORTGIESEN

Hengelo (Gld.):

Leens (Gr):

Bergen (N.H.):

Vorden:

Zutphen:

H.A. Wesselink-Wesselink

T. Wesselink-Lebbink

H.J. Tielrooy-Oortgiesen

A.W. Bargeman
J.L.H. Bargeman-ter Maat

E. Berenpas-Bargeman
H.J. Berenpas

Neven en nichten

Vorden, 10 augustus 1997

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der en opa

HENDRIK JOHAN BARGEMAN

* 18 januari 1920 t 10 augustus 1997

Marie Bargeman-Klein Ikkink

Reina en Wim

Toon

Marinus t en Riek

Maarten en Ina

Henk en Marga

en kleinkinderen

Strodijk 4

7251 RS Vorden

Geen bloemen

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
14 augustus om 11.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. ^^
Na de begrafenis i§9 gelegenheid tot condoleren
in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Op 77-jarige leeftij^^ overleden mijn beste broer

HENDRIK JOHAN BARGEMAN
ECHTGENOOT VAN M. BARGEMAN-KLEIN IKKINK

Vorden: G. Bargeman

Vorden, 10 augustus 1997

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
beste zwager en oom

HENDRIK BARGEMAN
ECHTGENOOT VAN M. BARGEMAN-KLEIN IKKINK

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: J. Kreunen
B. Janssen-Klein Ikkink
T. Klein Ikkink
A. Klein Ikkink-Groot Jebbink
H. Hoetink
Neven en nichten

Vorden, 10 augustus 1997

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken
voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

GERRIE MEENINK-HIETVELD

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

DJ. Meenink
Kinderen en kleinkinderen

Gautier (USA), augustus 1997

Laat uw

d r u we r k

onze

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010
FAX (0675) 651086

NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22. 7250 AA

BBS 554O40 - http://www.WMVws.nl
ISDN 551329

FILIAAL ZUTPHEN

WEVODRLK
TELEFOON 0575 512306

FAX 545492
NIEUWSTAD 29

7201 NK ZUTPHEN
POSTBUS 197200 AA

AGENTSCHAP WARNSVELD

THE READ SHOP'
DREIUMME 55, WARNSVELD

TELEFOON 0575 527579
FAX 0575 523826



• K T r ' E M E E N T E R U L L E T I N ]ƒ ORDEN
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gemeente: (0575) 55 74 74,

x gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Openingstijden ••bibliotheek'
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13,30 tot 20.30 uur,
woensdag van 1130 tot 1730 uur,
|<md|nJa£ van 13,30 tot 1730 uun
vrijdag van 13.30 tof 20.30 UUT;

zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur.
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Miilderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 5 augustus 1997 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- de heer R. Gosselink voor het inpan-
dig verbouwen van een woning op
het perceel Schuttestraat 24 te Vor-
den;

- de heer AJJ. Roelofs voor het ver-
vangen van een bergruimte door
een bergruimte/garage/dierenver-
blijf op het perceel Heerlerweg 2 te
Vorden;

- de Stichting het Geldersch Land-
schap voor het bouwen van een vier-
roeden hooiberg op het perceel Vor-
densebosweg 5 te Vorden;

- de heer H. Smedinga en mevrouw M.
Letterie voor het inpandig vergroten
van een woning op het perceel het
Jebbink 55 te Vorden;

- de heer C.W. Winkelman voor het
vergroten van een woning op het
perceel Prins Clauslaan 2 te Vorden;

- mevrouw S.J. Thexton en de heer
F.H. Fokkink voor het uitbreiden van
een manege op het perceel Larense-
weg 3 te Vorden.

de heer GJ. Hissink voor het gewij-
zigd uitvoeren van een op 4 maart
1997 verleende bouwvergunning,
middels het bouwen van een zadel-
dak op een bergruimte/carport op
het perceel Lindeselaak 5 te Wich-
mond.

de heer F. van Rossum voor het
gedeeltelijk slopen van een berging
op het perceel Stationsweg 14 te Vor-
den.

mevrouw L.W.M. Knook voor het vel-
len van l lijsterbes op het perceel
Hoetinkhof 117 te Vorden.

Vastgoed Diensten b.v. voor het vel-
len van 2 dennen op het perceel
Ruurloseweg te Vorden (onder voor-
behoud van het verkrijgen van een
bouwvergunning voor het plaatsen
van een GSl^IBpstelpunt).

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbendaft de bevoegdheid om
binnen zes wHm na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 19 augustus 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- onderhoud aan de Brandenborchweg (gedeeltelijk), de Eldersmaat en de

Kapelweg in Vierakker

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
20 augustus 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ammoniak reductieplan gemeente Vorden en verordening "aanwijzing voor

verzuring gevoelige gebieden gemeente Vorden";
- notitie herziening taken Stichting vluchtelingenwerk Zutphen-Warnsveld-

Vorden;
- onderzoek lokale loketten voor indicatie zorgvoorziening;
- nota Wet boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid;
- vervanging cv-installatie openbare basisschool "De Dorpsschool".

ERGADERING GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 augustus 1997 om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- onderzoek lokale loketten voor indicatie zorgvoorziening;
- nota Wet boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid;
- vervanging cv-installatie openbare basisschool "De Dorpsschool";
- onderhoud aan de Brandenborchweg (gedeeltelijk), de Eldersmaat en de

Kapelweg in Vierakker;
- ammoniakreductieplan gemeente Vorden en "verordening aanwijzing

voor verzuring gevoelige gebieden gemeente Vorden".

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tij-
dens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus 1997 organiseert de voetbalvereniging
Vorden het 7e Wim Knijper jeugdvoetbaltoernooi. In verband daarmee geldt
vanaf 16 augustus 10.00 uur tot 17 augustus 17.00 uur (of zoveel korter of langer
als noodzakelijk is) de volgende verkeersmaatregel:

afsluiting voor voertuigen in één richting van de Oude Zutphenseweg tussen
de Hamelandweg en^ie Wildenborchseweg, waarbij het verkeer vanaf de
Hamelandweg de OulRutphenseweg mag inrijden.

/W,IE HET KLEIM^IET EERT....

De meeste Nederlanders hebben er gelukkig een gewoonte van gemaakt
om glazen potten en flessen in de glasbak te gooien. Ruim 81 % van het een-
malige glas wordt nu trouw naar de glasbak gebracht. Dat is heel mooi,
want van al dat glas kunnen weer nieuwe glasverpakkingen worden
gemaakt. Dat vermindert de grootte van de afvalberg, spaart grondstoffen
en dus het milieu. Echter, zoals het spreekwoord al zegt: wie het kleine niet
eert

Nog te vaak vergeten we het kleine glas ook naar de glasbak te brengen. Zonder
erbij na te denken verdwijnen de kleine sambalpotjes, deodorantflesjes en potjes
van babyvoeding nog te vaak in de afvalbak. En dat is zonde, want zo gaat al dat
glas voor de kringloop verloren.

Het is dus heel belangrijk dat die kleine flesjes en potjes ook hun weg naar de
glasbak vinden. Het Nederlandse doel is om in het jaar 2001 maar liefst 90% van
het eenmalige glas via de glasbak in te zamelen. Dat kleine glas hebben we dus
hard nodig!
En zeg nou zelf, het is toch een kleine moeite om samen met het andere glas ook
die lichte, kleine potjes en flesjes apart te houden en naar de glasbak te brengen?!

dus: Klein glas in de glasbak: een kleine moeite!

NDERHOUD BRANDENBORCHWEG. ELDERSMAAT EN KAPELWEG
r (VIERAKKER).

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Eldersmaat
gedeeltelijk te herstraten met gebruikmaking van de bestaande elementen (béton-
klinkers). Het groot onderhoud aan deze weg kan daardoor voor enige tijd worden
uitgesteld. Als het groot onderhoud plaatsvindt zullen burgemeester en wethou-
ders de bestaande elementenverharding vervangen door beton- of gebakken klin-
kers. Burgemeester en wethouders zien dus af van het verharden van de
Eldersmaat met asfalt, zoals in eerste instantie de bedoeling was. Aan de hand
van inspraakreacties zijn burgemeester en wethouders tot deze beslissing geko-
men. Ook de Brandenborchweg (het gedeelte tussen de Veengoot en de spoor-
wegovergang) wordt herstraat met gebruikmaking van de bestaande elementen-
verharding en niet geasfalteerd. Op het oorspronkelijke voorstel om deze weg te
asfalteren hebben burgemeester en wethouders negatieve reacties gekregen. Deze
hebben geleid tot een ander standpunt.

De Kapelweg in Vierakker zullen burgemeester en wethouders wel met asfalt ver-
harden. Niemand heeft gereageerd op het voornemen om deze elementenverhar-
ding te vervangen door asfalt.



MMONIAKREDUCTIEPLAN EN AANWIJZING VOOR VERZURING
GEVOELIGE GEBIEDEN.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het ammoniakreduc-
tieplan en de "Verordening aanwijzing voor verzuring gevoelige gebieden" vast te
stellen. Het ammoniakreductieplan vloeit voort uit rijksbeleid waarin staat dat de
uitstoot en de neerslag van ammoniak in 2000 teruggedrongen moet zijn met 50
procent en in 2005 met 70 procent ten opzichte van het huidige niveau. De Regio
Stedendriehoek heeft het plan mede voorbereid met landbouw- en milieu-organi-
saties.
Als voor verzuring gevoelige gebieden hebben burgemeester en wethouders aan-
gewezen bossen en landschapselementen die groter zijn dan 5 hectare of in bezit
en beheer zijn van de in de Interimwet ammoniak en veehouderij genoemde
natuurbeschermingsorganisaties. Met de GLTO Vorden en de Gelderse Milieu-
federatie hebben burgemeester en wethouders een intentieverklaring onderte-
kend voor het onderhoud van landschapselementen die niet in het bezit of beheer
zijn van de, in de uitvoeringsregeling genoemde natuurbeschermingsorganisa-
ties.

'ET BOETEN, MAATREGELEN, TERUG- EN INVORDERING SOCIALE
ZEKERHEID

Deze wet beoogt om misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsuit-
keringen terug te dringen en om het handhavingsbeleid binnen alle sociale zeker-
heidsuitkeringen te uniformeren.

Deze wet geeft strakke regels waaraan burgemeester en wethouders moeten vol-
doen. Toch is er ook enige ruimte om eigen beleid te voeren. Burgemeester en
wethouders hebben een nota opgesteld waarin zij verwoorden hoe zij om willen
gaan met deze beleidsvrijheid, waarbij zij zoveel mogelijk aansluiting hebben
gezocht bij de bestaande Vordense praktijk, waarin slecht sporadisch sprake is van
misbruik of oneigenlijk gebruik.

IEUW GELUID BIJ ALARMERING

Al enkele malen heeft u mogelijk op de eerste maandag van de maand om 12.00
uur het nieuwe sirenegeluid gehoord. Deze maandelijkse acoustische testen ver-
dwijnen nadat in de hele regio Stedendriehoek het nieuwe sirenennetwerk is
geïnstalleerd. Acoustische testen zullen dan nog slechts eenmaal per jaar plaats-
vinden. Het testen van de sirenes gebeurt dan nog wel eenmaal per maand, com-
putergestuurd middels een "stil alarm".

Binnenkort komen er in Vorden nog twee sirenes bij, één in Kranenburg en één in
het dorp Vorden.

Over de ingebruikname van het nieuwe sirenenctwcrk in de regio Stedendriehoek
zullen de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders u informeren.

45 afzeggingen voor koetsentocht In de Reep'n:

Schapendrijver Van der Zweep steelt de show
Ondanks de hitte was het afgelopen
zondag toch weer bijzonder druk in
Vorden. Vele mensen kwamen rond
het middaguur naar de kasteelwei-
de van het gemeentehuis om daar
de vijfentachtig aanspanningen te
bekijken die meededen aan de 21e
koetsenrit van In de Reep'n. De
meeste mensen zaten echter niet op
de met zon overgoten tribune maar
hadden een plekje in de schaduw
opgezocht. Ook 's middags tijdens
het defilé door het dorp hadden de
koetsiers niet te klagen over de be-
langstelling. Alles bij elkaar kan
het bestuur van In de Reep'n weer
terug zien op een geslaagd evene-
ment.

Het aantal deelnemers aan de koetsen-
rit was vergeleken bij andere jaren wat
aande magere kant. Er verschenen

slechts 85 deelnemers aan de start.
Volgens secretaris Bert Brunnekreeft
van In de Reep'n waren er in totaal zo'n
dertig afzeggingen vanwege het uitbre-
ken van de varkenspest in Dalfsen.
"Door het vervoersverbod mochten di-
verse deelnemers niet weg uit dat ge-
bied en moesten ze dit jaar helaas ver-
stek laten gaan. Maar volgend jaar ho-
pen we dat zij er weer bij zijn. Verder
zijn zo'n vijftien deelnemers vandaag
niet op komen dagen bij de start. Ik
denk dat he^hirme weer daar mede
debet aan is'Valdus Bert Brunnekreeft.

Demonstraties
Toch had het publiek niets te klagen.
Met name de vele demonstraties op de
kasteelweidq^Énrcn absoluut de moei-
te waard. Me^üs hoogtepunt het op-
treden van Europees- en Wereldkam-
pioen schapendrijven Serge van der

Veel kleur op de kunstmarkt
Een kunstmarkt houden bij tempe-
raturen van 33 graden Celsius is al-
lesbehalve een pretje, laat staan dat
je nog bezoekers mag verwachten.
Het gekke is dat het publiek het za-
terdag tijdens deze Kunstmarkt in
Vorden niet heeft laten afweten.
Waarschijnlijk mede doordat deze
markt zich in de loop der jaren een
goede naam heeft verworven, was
de belangstelling ondanks de hitte
goed te noemen.

Zo toonde de uit Rotterdam afkomstige
Henk Mak, die op de kunstmarkt een
stand had met zijdeschilderijen, zich

niet alleen tevreden over de publieke
belangstelling maar sprak hij wat de
commercie betreft zelfs over een "le-
vendige" handel. Op de markt, georga-
niseerd door de Vordense VW in sa-
menwerking met Bert Mens uit Almelo
waren standhouders uit alle delen van
het land.

Opvallend veel kleur op de markt.
Kleuren in de tentoongestelde schilde-
rijen en gouaches maar ook in de col-
lektie van de bekende koeienschilder
Wiebe van der Zee. Verder een ver-
scheidenheid aan keramiek, glas in
lood en houtsnijwerk.

Zweep. Het was prachtig om te zien
hoe hij met zijn Bordercollies de scha-
pen precies daar kreeg waar hij ze heb-
ben wilde. Het feit dat twee schapen er
even vandoor gingen deed daar niets
aan af.
Ook de diverse demonstraties van Stal
Geelen werden door het publiek bij-
zonder op prijs gesteld. Datzelfde geldt
voor de leden van menvercniging In de
Reep'n. Zij lieten zich eveneens van
hun beste kant zien. Zo was er een
Klavertje-drie carrousel van Jan Groot
jebbink, Bertus Pellenberg en Wim
Steenblik en een Pas de Deux van de
amazones Susan Groot Jebbink en
Irene Reukers.
Na afloop van het defilé door het dorp
werden op de kasteel weide de prijzen
uitgereikt. In totaal 22 rijtuigen lieten
zich jureren. De koetsenrit in Vorden
maakt onderdeel uit van het Neder-

lands Kampioenschap. In de rubriek
stads- en dicnstkoetsen was de eerste
prijs voor A. Langeschaar uit Winters-
wijk. Bij de. streek- en plattelands- en
jachtrijtuigen was de eerste plaats voor
J. Maathuis uit Weerselo. Bij de park-
en familierij tuigen ging W. Hilgers uit
Maarssen met de eer strijken. J. Berk-
hof uit Bergen wist bij de reis- en trans-
por trij tuigen de eerste plaats te be-
machtigen. J. en A. Korver deden dit in
de categorie bed rij fs rij tuigen.
Verder was er voor de leden van In de
Reep'n een prijs voor de mooiste aan-
spanning. Deze werd gewonnen door
H.G. Neef uit 's Graveland. Tot slot
werd de "Jan Hamann-trofee" uitge-
reikt. Deze prijs is vernoemd naar de
vorig jaar overleden Jan Hamann en be-
doeld voor het mooiste rijtuig van de
koetsentocht. De wisselbokaal werd ge-
wonnen door W. HHgers uit Maarssen.

Demonstraties barbecuen op 15
augustus bij keurslager Vlogman
Onder het motto "Barbecuen bij uw
keurslager, het kan niet op" demon-
streert een chef-kok van het Bedrijf-
schap en het Voorlichtingsbureau
Vlees op vrijdag 15 augustus bij
Keurslager Vloman in Vorden op
welke manieren veilig, gemakkelijk
en smakelijk kan worden gebarbe-
cued.

In Amerikaanse stijl presenteert
Keurslager Vlogman bereidingstips en

suggesties voor een gezellig barbecue-
feest. Uiteraard is er van alles te proe-
ven. Alleen daarom is een bezoekje aan
de Keurslager al de moeite waard.
Verder worden alle vragen over assorti-
ment, veiligheid en wat te doen bij re-
gen op deze dag beantwoord door de
allround chef-kok. De belangstellende
consument krijgt een gratis speciale
barbecuefolder. Keurslager Vlogman is
gevestigd aan de Zutphenseweg 16 in
Vorden.



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wie belln daor?", vroog Diny van de Veldekster an Harry, eur man, onder-
wiel zee de krante an 't uutpluuzen was.
"Oh, Willem Maotman uut Twente. Hee vroog offe wiej zondag zinne hadn
umme biej um op de wagen te zitn met de koetsentocht. Zien vrouw had t'r
neet zovölle puf an maor at iej metgingen wol zee neet achter blieven".
"En wat he'j um ezeg?".
Da'k um weer zol belln maor da'k 't eers met ow oaverleggen wolle. 'k Kon
um jao gin uutsluutsel geven op mien eigen höltjen".
"Now dan bel um maor op en zegge da'k neet metgao, met die hette stinkt
die peerde een uur in de wind. Trouwens, is 't wel verantwoord da'j met-
gaot. Wie wet brech den Maotman 't pestvirus wel met en dan he'j 't schaop
an 't drieten. Dan wod ons de hele stal eruumd en kö'w op 'n höltjen bietn".

"Bu'j gek, Maotman hef geels gin varkens en in de streek waor hee woont is
t'r nog niks loos".
"Da's t'r in 'n Velswiek ok neet en toch wo'j neet hemmen dat onze jonge
nao 't concert van Normaal geet".
Den alibanter is pas vieftiene, den kan nog genog aovunde van Normaal
metmaakn at de pest oaver is".
"'k Leaze hier anders net in de krante dat Normaal d'r gin schuld an hef'.
"Zee schrieft wel meer in de krante maor 't tegendeel is ok nog neet bewe-
zen".

"En vanwekke veteln iej nog dat t'r ene uut 'n Toldiek met de caravan keune
had ehaald uut Braobant (besmet gebied) vanweage de leage pries".
"Jao, dat he'k van heurn zeggen, of 't waor is wet ik ok neet zeker". "Now
iej gaot maor met, a'j 'n auto maor biej huus laot". "Vanweage de dure ben-
zine?" "Nee, ik wol nog nao moeder hen".

"Da's gin punt, Willem kump hier wel langs a'k 't um vraoge". Zo gebeurn
't ok. Al knap op tied kwam Maotman Willem ophaaln. "Drink neet tevölle
met die hette, da's slech", raon Diny eur nog biej 't weggaon.
"Van 'n glaasken sherry kiïe'w 't neet te pakken", menen Harry.

Maor 't bleef den dag neet biej een glaesken sherry. Willem had ok nog een
literken olde klaore mct-enommen. "Dat trok better biej de wottel", von e.
En dat dei'j 't ok. Harry was op 't leste 'n vrolijksten van 'n heeln optoch,
hee zwaaien tegen iederene. En weer biej huus zwaaien e ok met de bene.
En wel zo dat Willem um maor in bedde hef eleg. ^^

Hoe 't Harry met Diny egaon is too die weer biej hok kwam he'w neet
eheurd. 'n Mense kan ok neet alles wetn, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Babybiggenmealbal met
'Kas Bendjen' en 'Don't
Shoot The Pianoplayer'
Zaterdag is het weer zover. Dan staat
het Babybiggenmealbal van Kas Bend-
jen weer op het programma. Het ter-
rein van boer Wesselink in Kranenburg
is voor deze gelegenheid omgebouwd
tot een plein met een saloon en een ve-
randa. Vele vrijwilligers zijn hier de af-
gelopen weken mee bezig geweest.
Het Babybiggenmealbal gaat zaterdag-
avond van start met het oplaten van di-
verse luchtballonnen. Eén van de
luchtballonnen die het luchtruim gaat
kiezen is een ballon in de vorm van een
beugelfles van Grolsch. Daarna is er
een vlieger- en hondenshow. De lucht
zal versiert worden met diverse grote
en kleine vliegers. De grootste vlieger
is een draak en heeft een lengte van
maar liefst dertig meter.
Tegelijk met het oplaten van de vlie-
gers begint in de tent de band 'Don't
Shoot The Pianoplayer' te spelen. Tus-
sendoor is er een half uurtje tijd voor
een conferancier. Daarna zullen de le-
den van 'Kas Bendjen' het podium be-
treden.

Moonlight Swimming
had van deelnemers
langer mogen duren
Het badpersoneel van het Vordense
zwembad "In de Dennen" doet er alles
aan om in de zomermaanden een
avondje "Moonlight Swimming" te or-
ganiseren. Dikwijls gooien de weer-
somstandigheden roet in het eten.
Vrijdagavond was het echter "prijs".

Geen betere buitentemperaturen dan
vertoeven in het zwembad. Het zwem-
water behoefde niet eens tot 25 graden
opgewarmd te worden. Daar had de
zon in de loop van de dag al voor ge-
zorgd.
Die vrijdag over de gehele dag ruim
1500 bezoekers, waarvan een flink deel
s'avonds op het bad bleef. Na achten
kwamen er nog een paar honderd men-
sen extra bij om bij maanlicht te zwem-
men of zich te goed te doen aan een
barbecue. Door het fraaie weer is in-
middels de 35.000e bezoeker op het
zwembad geregistreerd.

Natuurwandeling
Zondagmiddag 17 augustus verzorgt
het Wereld Natuur Fonds een natuur-
wandeling over het landgoed de
Wildenborch. Dit landgoed verdient
het predikaat 'klein maar fijn'. Bij na-
tuurliefhebbers geniet het landgoed
een bijzondere reputatie omdat het tal
van speciale planten en dieren her-
bergt. Reden hiervoor is de grote afwis-
seling in bodemtypen. Een ervaren
gids van het Wereld Natuur Fonds zal
hier op zondagmiddag alles over ver-
tellen. Het vertrek van de wandeling is
bij de kapel van de Wildenborch. Aan
de deelnemers wordt een bescheiden
bijdrage gevraagd. Voor meer informa-
tie kan men bellen met Job Teeuwen,
tel. (0575)43 11 98.

Troubadour Gery Groot
Zwaafink weer terug in
theater Onder de Molen
De Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink is woensdagavond 13 augus-
tus na enkele weken afwezigheid weer

terug in theater Onder de Molen. Hij
zal diverse verhalen en liederen ten ge-
hore brengen.
Het optreden van Gery Groot Zwaaf-
tink maakt onderdeel uit van het zo-
merprogramma van theater Onder de
Molen. Iedere woensdag in juli en au-
gustus vinden er in het theater in
Linde optredens plaats onder de titel
"Verhalen en muziek". Naast Gery
Groot Zwaaftink zijn er op woensdag-
avond ook optredens van acteur Henk
Döll, verhalenverteller Peter Hoef-
nagels violiste Simone Boerstoel en gi-
tarist Jan Guichelaar. Het is raadzaam
om van te voren kaarten te reserveren
voor deze voorstelling. Voor meer in-
formatie of reserveringen kan men bel-
len met 55 69 87.

Drankverbod in Vorden
moet overlast
van jeugd tegen gaan
Met een alcoholverbod in het centrum
van Vorden wil het college van burge-
meester en wethouders een eind ma-
ken aan de overlast van een groep jon-
geren die zich meestal ophoudt voor
het pand van de ABN AMRO in Vorden.
Het alcoholverbod is vorige week inge-
gaan en sindsdien is het in het cen-
trum van het dorp op de openbare weg
verboden om alcoholhoudende drank
te gebruiken. Ook mag men geen aan-
gebroken flessen of blikjes met alco-
holhoudende drank bij zich hebben.
Wie dat wel doet, loopt de kans om een
boete van tachtig gulden te krijgen van
de politie.

Bevestiging dominee
Maas Beitier op
zondag 17 au^fctus
Dominee Maas Beitier (44) wordt zon-
dag 17 augustus bevestigd tijdens de
dienst in de Dorpskerk. Beitier is de op-
volger van de vorig jaar vertrokken do-
minee Klaassens. Maa^Beitler is ge-
trouwd en heeft drie z^Rn. De afgelo-
pen jaren was hij werkzaam als predi-
kant in de gemeente Zoelen. In het
kerkblad van de Hervormde Gemeente
en de Gereformeerde Kerk vertelt Maas
Beitier dat hij toe was aan een nieuwe
uitdaging. "Ik wil graag verder door-
groeien in mijn beroep als dominee en
ik denk dat de tijd rijp was om een
nieuwe gemeente te gaan zoeken. We
hebben er over nagedacht om een plek
in de omgeving van Leerdam te zoeken
omdat mijn vrouw daar werkzaam is.
We zijn van deze voorkeur afgestapt
omdat ik niet dagelijks in een zwart
pak met een stropdas wil lopen. Ik loop
in mijn vrije tijd graag rond in vrije
tijds kleding zoals een spijkerbroek en
denk daarom dat de omgeving van
Leerdam geen goede keus voor ons zou
zijn geweest".
Beitier vindt Vorden een zeer aantrek-
kelijke gemeente omdat hier erg veel
mensen actief zijn in het kerkenwerk.
"Dit heeft ons doen besluiten om naar
Vorden te komen", aldus Beitier in het
kerkblad. "Persoonlijk denk ik dat
Vorden en Zoelen wel wat overeenkom-
sten hebben. Zo is Zoelen een dorp dat
ruimte geeft aan verschillende mensen
met verschillende interesses en ik
hoop en verwacht dat het in Vorden

ook zo is. In andere opzichten denk ik
dat de gemeenten niet te vergelijken
zjn. Zoelen is vele malen kleiner dan
Vorden. Het heeft namelijk maar 1500
inwoners."
Ook vroeg de redactie van het kerkblad
hem op welk onderdeel van zijn werk
hij de komende tijd de meeste nadruk
gaat leggen. "Waar ik bijzonder in
geïnteresseerd ben is de jeugd. Wat ik
erg belangrijk vind is het samen zoe-
ken met de jeugd hoe zij op hun ma-
nier kerk kunnen zijn. De jongeren
hoeven het geloof niet op dezelfde ma-
nier te belijden zoals wij ouderen dat
doen. Als met dit zoeken geen goede
weg wordt gevonden, dan ben ik bang
dat er kerkelijk gezien een generatie
verloren gaat. Tevens ben ik erg geïnte-
resseerd in het pastoraat en het vieren
van bijzondere diensten. Geloven en
kerk is een heel serieus gebeuren maar
het mag vooral gezellig zijn in de kerk.
Het is een plek om je thuis te voelen".

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de Dennen" vond
zaterdagmorgen diplomazwemmen
plaats. De kandidaten werden beoor-
deeld door Susan Sonneveld en Martin
Westcrik.
Geslaagden diploma A: Esther Menk-
veld, Abdylahi en Iman Sharif, Wouter
Ringlever, Roy Eulink en Anneleen
Dijkman. Diploma B: Torn Schotsman,
Loes en Bram Klein Haneveld; Mare
Vreeman, Emily Klein Nagelvoort, Nils
Muller, Jeroen Vos, Michiel en Tonny
Zenhorst, Marthe en Hidde Smedinga,
Bas Leenen, Hester Eggink, Stephan
Fransen, Margo Brandwacht en
Michael v.d. Berg.
Basisdiploma: Thomas Krabbenborg,
Eddy Menkveld, Ruud Vlogman en
Maurice Korenblik. Zwemvaardigheid
I: Miranda Beeftink,- Kimly Besselink,
Joris Fransen, Inge Klein Haneveld,
Vera van Bemmel, Nienke Grievink,
Ingrid Hovenga, Aniek van Langen en
Vera van Bemmel. Zwemvaardigheid II:
Christian Nijman, Danny Vredenberg,
Inge Bakkers.
Snorkelen I: Christian Nijman. Snor-
kelen II Danny Vredenberg. Zwem-
vaardigheid III: Hetty en Jantine van
den Berg. Snorkelen II: Marieke Ring-
lever en Hetty en Jantine van den Berg.

A G E N D A
AUGUSTUS
ledere dag:

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

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

12 ANBO, dagfietstocht op de Veluwe,
vertrek vanaf Kerkplein, info
551874

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

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

tink
20 Zwembad In de Dennen, themamid-

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

den

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

MIDZOMERFIETSTOCHT
Op zondag 24 augustus organi-
seert de Kapelcommissie een
fietstocht van ongeveer 30 km.
Halverwege koffie met krenten-
brood. Na afloop pannenkoeken
als u dat bij de start even opgeeft.

Start: tussen 13.00 en 14.00 uur bij de Kapel,
Kapelweg 1, Vorden.

Kosten: f 7,50 p.p. (exclusief pannenkoeken, inclusief
koffie met krentenbrood)
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19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. De voorzitter zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde door muziekvereniging 'Jubal' aan
het oude Koningspaar.

20.00 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg f 5,-.
Vogelgooien voor dames, inleg f3,-. Schieten vrije baan, inleg f2,50.
Kegelen, inleg f 2,-. Vogelschieten voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar.
Inleg f l,-.

Vanaf 21.00 uur dansen met NCW

Donderdag 28 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw. Deze avond

zal door de Deldense toneelgroep opgevoerd worden het toneelstuk
'Wat een peerdespul' in drie bedrijven van Herman van der A. Deze
avond wordt georganiseerd door het bestuur van de bejaardensoos
en is toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder is en een bin-
ding heeft met Vierakker-Wichmond.

Het bestuur wenst u allen een fijn Oranjefeest en een gezellige feestavond.
Bestuur bejaardensoos.

Zondag 24 augustus
aanvang 12.30 uur
12.30 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, ca. 30 km, met halverwege een rust-

punt. Deze tocht gaat door de prachtige en bosrijke omgeving. Aan
deze tocht kan door het gehele gezin worden deelgenomen.
Inleggeld f 1,50.

Opgave vanaf 12.00 uur aan de feesttent.
Er wordt vanaf 12.30 uur met 6 person«^gelijk gestart.

Dinsdag 26 augustus *
aanvang 19.00 uur-
Spectaculair Oranjespel
Dinsdagavond 26 augustus zullen 16 teams uit de gemeenschap Vierakker-
Wichmond uitvechten wie de handigste en slimste inwoners zijn. De avond is ver-
deeld in vijf spelronden in de vorm van... en een theorieronde. Elk team bestaat
uit 8 personen waarvan minimaal 3 dames. Alle personen die de basisschool heb-
ben verlaten mogen hieraan deelnemen.

Deze avond wordt gehouden om en in de feesttent. De avond wordt aan elkaar ge
praat en geleid door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de tent onder muzikale begeleiding van
New Four. Deze avond wordt geheel gratis aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel, dat u, als inwoner van Vierakker-Wichmond, niet
mag missen.

Vrijdag 29 augustus
13.15 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle kin-

deren met hun ouders. Vanaf het schoolplein in ballonnenoptocht
naar het feestterrein m.m.v. de drumband van Jubal. Direct na aan-
komst op het feestterrein worden de ballonnen de lucht ingelaten
(ballonnenwedstrijd). Daarna opening door de voorzitter.

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met tractatie, deelname ook openge
steld voor kinderen die lagere scholen in andere plaatsen bezoeken.
Na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur, gratis entree draaimolen
voor de kinderen beneden de 13 jaar.

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg f2,-. Schieten
vrije Jran, inleg f2,50.

14.30 uur: Ring^rcn per dogkar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.
14.30 uur: Trekkersleeën voor dames en heren, inleg f2,-.
15.30 uur: NIEUW in het programma, spijker slaan.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Gezellige dansavond waar om verzocht is

met o^dewerking van dans- en showorkest
ToegiMI onder voorbehoud.

Zaterdag 30 augustus
Grote feestelijke optocht m.m.v. DIVERSE MUZIEKKORPSEN.
Speciale beoordeling praalwagens door deskundige jury.
Vaandelhulde aan het koningspaar met medewerking van Jubal en
de vendeliers uit Baak op het feestterrein.
Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

14.00 uur:

15.00 uur:

17.00 uur:

20.00 tot
21.00 uur:
v.a. 21.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest

Toegang onder voorbehoud.

Feesttent gesloten. Mind.

Na de optocht vanaf ca. 15.00 tot 18.00 uur:
middag-matinee onder leiding van toporkest
De toegang hiervoor is gratis.

\/f A
JVllIlCl in de feesttent.

Woensdag 27 augustus
22e RABO Ronde van Wichmond

Om 17.30 uur wordt deze ronde geopend met de regiojeugd, een wedstrijd met
dikke banden (allerlei fietsen mogen starten). Ze rijden om de Rabo-cup. Bij het
aan de start verschijnen krijgt men een Rabo-shirt kado.
Dus jeugd uit de regio, doe mee. Ook in Warnsveld en Hengelo Gld. is er startge-
legenheid.

Om 18.00 uur rijden de Veteranen 50+ weg voor hun wedstrijd over 50 km. Deze
wedstrijd krijgt onze Ie RTV-voorzitter Jan Pieterse aangeboden door het huidige
RTV-bestuur. Hij mag zijn kunnen laten zien in bijna zijn eigen voortuin.

Rond 19.30 uur volgt een gecombineerde koers cyclosportieven/veteranen. Deze
wedstrijd over 50 km wordt extra zwaar voor de diverse veteranen (mannen boven
de 40 jaar) ze rijden dan met de jeugd mee vanaf 18 jaar.
Ook hier zitten enkele RTV'ers bij. Als favoriet namelijk Andre Bargeman, Lars Vos
en "Good old" Rudi Peters.

Zondag 31 augustus
Oranjeloop SV Sociï

ORANJELOOP
Start en finish bij SV Sociï te Wichmond

5 km start om 12.00 uur
10 km start om 10.45 uur
Met speciale prijzen, dus geen bekers.

SPELLETJESDAG SV Sociï
Aanvang om 13.30 uur
Voor alle jeugd van ca. 6 t/m 15 jaar uit Vierakker/Wichmond. Na een zeer ge
slaagde spelletjesdag van vorig jaar hopen wij dit jaar op nog méér deelname. Nu
dus ook spelletjes voor niet-voetballende jeugd. Om 13.00 uur is er ook het pe-
nalty-schieten t.b.v. de jeugdkas. Onze keepers zijn al weer in trainingskamp ge-
gaan. Ook kan er op een gatenbord geschoten worden voor een taart.

Jeugdcommissie SV Sociï



De bewoners van de

M PING
KLEINESTEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen

een gezellige

Oranjefeest.

Doe mee aan onze knapzaktocht

U zoekt de Ruimte die wij hebben,
met een zeer goede,
gastvrije service en keuken

Speciaal aanbevolen voor.

Bruiloften

V. V V'\v~"••-' c -i, IN \ ;. •

Warnsveld
Tel.:0575-551426
Fax:0575-551837 "DeWoggeL

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Winkel:
tel. (0575) 44 12 39

Privé:
tel. (0575) 44 18 37

de bakker die zelf
elke dag
zijn vers brood
bakt

tevens brood
en banket
uit eigen bakkerij

U doet

toch ook

mee

•et de

prestatie-

•trimloop?

Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker
Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus
in de grote danstent (900 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 29 augustus
om 20.00 uur ouderwetse, gezellige dansavond m.m.v.
dans- en showorkest Lyberty

Zaterdag 30 augustus
dansen met muziek van dans- en showorkest Never Mind

Zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN
tot 18.00 uur.

Zaterdagavond vanaf 21.00 uur DANSEN.

Toegang voorbehouden.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

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

Makelaarskantoor o.g.
PELGRUM b.v.

VORDEN - TEL. (0575) 55 13 13

aan- en verkoop
alle onroerend goed

melk- en mestquota

taxaties en beheer

advies, onteigening

Ambachtelijke Meubelmakerij

IE J.W. Klein Kranenbarg & Zn.
Meubelen in diverse houtsoorten

• Meubelen naar eigen ontwerp

NIEUW: exclusieve
ROTAN stoelen

uit Indonesië

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

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden

Tel. (0575) 55 24 25
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Voorwoord
Ook dit jaar Icunnen wij in samenwer-
king met de gemeenschap als Oranje-
comité Vierakker-Wichmond weer een
feestweek presenteren, een feestweek met
vele hoogtepunten.

Maar hét hoogtepunt van de feestweek is de optocht met
praalwagens, kinderoptocht, loopgroepen, koningspaar,
muziekkorpsen uit de regio, drumband Jubal en de korp-
sen Concordia en Sursum Corda uit onze gemeente
Vorden.
Zaterdagmiddag na de optocht zal Jubal samen met de
Vendeliers uit Baak op het feestterrein een vaandelhulde
brengen aan het koningspaar.
Wij als Oranjecomité zijn verheugd met de medewerking
van onze plaatselijke harmonie Jubal, zeker geen grote
harmonie maar klein, maar fijn, en dat is OOK JUBAL.
Tijdens de feestweek is de dorpskern van Wichmond weer
prachtig verlicht dankzij vele uren vrijwilligerswerk. Zo is
er als u het programma leest voor een ieder elk wat wils.
In de hoop u talrijk en met Oranjezon in Wichmond te w t

kunnen begroeten wens ik u uit naam van het bestuur en
de commissie een fijne Oranjefeestweek toe.

Rietman, VOOTZitteT De optocht is e l k j a a r j t r een hoogtepunt van het Oranjefeest in Vierakker-Wichmond.

VIERAKKER-WICHMOND

20 jaar'77-'97
Om 17.30 uur wordt deze ronde
geopend met de regiojeugd, een
wedstrijd met dikke banden (al-
lerlei fietsen mogen starten). Ze
rijden om de Rabo-cup. Bij het
aan de start verschijnen krijgt
men een Rabo-shirt kado.
Dus jeugd uit de regio, doe mee.
Ook in Warnsveld en Hengelo
Gld. is er startgelegenheid.

Om 18.00 uur rijden de Vete-
ranen 50+ weg voor hun wed-
strijd over 50 km. Deze wedstrijd
krijgt onze Ie RTV-voorzitter Jan
Pieterse aangeboden door het

22e Ronde
van Wichmond

huidige RTV-bestuur. Hij mag
zijn kunnen laten zien in bijna
zijn eigen voortuin.
Rond 19.30 uur volgt een gecom-
bineerde koers cyclosportie-
ven/veteranen. Deze wedstrijd
over 50 km wordt extra zwaar
voor de diverse veteranen (man-
nen boven de 40 jaar) ze rijden
dan met de jeugd mee vanaf 18
jaar.

Ook hier zitten enkele RTV'ers
bij. Als favoriet namelijk Andre
Bargeman, Lars Vos en "Good
old" Rudi Peters.

Hopende op dit jaar weer eens
mooi weer wens ik een ieder veel
fietsplezier.

De organisatie
Loy Taken en Rudi Peters

De organisatie is veel dank ver-
schuldigd aan Elsitha Pieterse.
Zij bezocht vele sponsors en was
een grote steun voor de organi-
satoren.
Elsitha bedankt, "klasse".

In plaats van een brief aan de
omwonenden langs het par-
cours.
Houd deze avond het parcours
vrij van auto's en andere obsta-
kels. Dit is in het belang van de
veiligheid van de wielrenners.

Mocht u eventueel slecht ter
been zijn en toch 's avonds weg
willen, neem dan even contact
op met Rudi Peters, tel. 44 16 78.
In onderling overleg is van alles
mogelijk.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Optocht van praalwagens zaterdag 30 augustus om 14.00 uur
Tuinverlichting

Het gehele dorp is feestelijk verlicht en biedt een feeërieke aanblik. Dit jaar wil-
len we dat nog weer verbeteren door nog meer aandacht te besteden aan het ge
meentelijk groen en de kerken.
Iedereen is nu al in de weer, om u in de feestweek iets moois te laten zien. Dus

verwachten we u, in de feestweek van 23 augustus t/m 31 augustus, om een kijk-
je te komen nemen in ons prachtig verlichte dorp, waar sfeervolle verlichte tui-
nen en gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.
Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst! De Tuinverlichtingscommissie
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wensen u allen
'n prettig oran/e feest.'

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Warnsveld - Rijksstraatweg 39, Tel. (0575) 52 61 32

IflNSEN
HANDEL IN VEEVOEDERS /
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN /
KRUIDENIERSWAREN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Tel. (0575) 520774

Specialiteit in: Beter

en gebak

Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding,
handel in granen en veevoeders

Tijdens het zomerseizoen kunt U
voor VERSE SNIJBLOEMEN

terecht bij Jan en Elly Schoenaker.

Wij wensen iedereen

een

GEZELLIG

DORPSFEEST

toe.

Kwaliteit
vlees en vleeswaren

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TEL. (0575) 551321

TIMMERFABRIEK

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

BESSELING BV
kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

Computerformulieren

periodieken Quitant/

VS/aardebonnen

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 561010 - FAX (0676) 661088
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 664040 - http://www.WOTMn.nl - ISON 661329

Dorpsstraat 20, Wichmond
Telefoon (0575) 44 20 42

Wij verzorgen al uw

timmerwerken

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. (0575) 521852 en 521543

Varkenstiandel

Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.

Tel. (0575) 441922 - Fax (0575) 441758

i ie

YAMAHA
GAZONMAAIERS

verkoop/
reparaties
van auto's

tweewiefers
en tuinbouw-

machines
erkend

APK-
keurstation
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Firma
J. W. v.d. BRINK
MENGVOEDERS / FtUWVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 57 en 44 18 91

Wij wensen
U allen

'n gezellig
Oranjefeest!

AUTOBEDRIJF

D. Langwerden
Tel. (0575) 44 16 21 WICHMOND

VERKOOP
NIEUW EN GEBRUIK

Voor al uw onderhoud van de auto

- Ruitreparatie
- Ruitgraveren
- Alarm en startblokkering

inbouw met certificaat
- APK-keuringen

Wij wensen u prettige feestdagen

Internet,
het leukste netwerk, dat ook heel handig is.

Internet biedt niet alleen een schat aan nuttige en leuke
informatie, maar maakt de communicatie met wie en waar
dan ook ter wereld gemakkelijker, sneller en goedkoper.

U kunt zich via TrefPunt Graafschap-West rechtstreeks
toegang verschaffen tot dit fantastische netwerk.

Voordelen van TrefPunt zijn o.a.:
* Laag maandbedrag
* Onbeperkt gebruik
* Lokaal telefoontarief
* Gratis Nederlandstalige Software
* Gratis E-mail adres
* Gratis Help desk
* Ook ISDN aansluiting
* Gratis eigen Home page

Interesse?, bel of kom even langs

Rabobank
Graafschap-West

telefoon:
e-mails:

(0575) 55 78 88
rabo3274@tref.nl

Feestweek Wichmond-Vierakker

Bemiddeling bij aan- en verkoop
van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verze-
keringen met deskundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURAN-
TIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN.
Tel. (0575) 55 15 31.

Lid NVM/MCC

Uw betrouwbare partner
In landbouwmechanisatie

HOLARAS

VICON

MENGELE

ROTINA

NIEMEYER

SCHRIJVER

GALLAGHER

Verder:

voerwagens

kunstmeststrooiers

opraapwagens

kunstmeststrooiers

hooibouwwerktuigen

beregeningshaspels
U-snijders
kuiluithaaldoseerbakken

electrische afrasteringen

werkkleding
HD-reinigers
tuingereedschap
electrisch gereedschap
compressors
enz. enz.

B.M. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Telefoon (0575) 44 16 88



Fietsen: het dagelijks gebruik

Geen fietstas aan het stuur
Wie een tas aan het stuur hangt, stelt zijn leven in de
waagschaal. Als de tas tegen het voorwiel slingert,
moeten fietsers dikwijls halsbrekende toeren uithalen
om overeind te blijven. Beter is om een echte fietstas
aan te schaffen die voor- of achterop de fiets kan wor-
den gemonteerd. Ze bestaan in vele soorten en maten
en zijn vaak lichtgewicht.

Een stuurtas is ideaal om regenkle-
ding, een fototoestel of eten en drin-
ken op te hergen. Tassen met een kaart-
leesvak bovenop zijn helemaal han-
dig. Een belangrijke eigenschap is dat
de fietstas waterdicht is. De kwalita-
t ief hetere fietstassen hebben zo min
mogelijk naden, die aan de binnen-
kant goed /ijn geseald.

Grootte
Een f iets tas moet niet te ruim z i j n .
want dan gaat de lading schuiven of
je komt in de ver le id ing om veel te
veel spullen mee te nemen. Hoe zwaar-
der de tassen, hoe lastiger het fietsen.
Voor de achtertassen is een inhoud van
twintig liter per stuk genoeg, voor de
voor- of stuurtassen is een inhoud van

tien liter het aanbevolen m a x i m u m .
N a t u u r l i j k is het belangrijk dat het
gewicht evenwich t ig over de fiets
wordt verdeeld. Wie een tas gaat
kopen, kan het beste zijn fiets mee-
nemen om te controleren of de tassen
de remonderdelen en de ver l icht ing
niet in de weg /itten.

Systeem tegen omvallen
De kans dat een fiets met een tas op
het stuur omvalt, wordt een stuk klei-
ner met het balhoofdstel van Nexus.
Dat is uitgerust met een roterende ring,
die de voorvork vas tze t als de f i e t s
geparkeerd staat, de fiets valt dan niet
zo gemakkeli jk meer om.

Met helm op veilig naar school
Twee zinnen uit een ANP-
bericht: Van alle kinderen
die in het ziekenhuis na
een verkeersongeval aan
verwondingen worden
geholpen, is 80 procent
fietser. Van de ernstig
gewonden (vooral sche-
del- en hersenletsel) is 60
procent fietser.

Deze cijfers werden begin mei bekend
gemaakt na een onderzoek van het
Academisch Ziekenhuis Groningen.
In dezelfde week maakte Veilig Ver-
keer Nederland de eerste gegevens
bekend van een proef met fietshelmen.
Aan ruim 120 schoolgaande kinderen
tussen 10 en 12 jaar werd gevraagd
om zestig dagen een helm op te zet-
ten bij het fietsen. In een dagboek hiel-
den de leerlingen hun bevindingen bij,
deze waren zeer wisselend.

Proef
Bedo Lubbers van VVN, coördinator
van de landelijke proef: 'Overeen ding
is iedereen het absoluut eens: fietsen
met een helm is veiliger dan zonder.
Maar ermee gaan rijden bl i jkt een
ander verhaal. Zelfs ouders, overtuigd

Veel beginnende fietsertjes dragen een
helm hij het fietsen

van het nut van de helm, zeiden soms
toch tegen hun kind dat ze he^^ar
een raar gezicht vonden. Dat is n^raur-
lijk vervelend. De kinderen zelf, die
aan de proef hebben meegedaan, von-
den de helm aanvankelijk iets bijzon-
ders, maar toen na een paar weken de
nieuwigheid eraf was, vonden ze het
al snel de gewoonste zaak van de
wereld om de helm te dragen.'

En dat is precies wat de VVN met de
proef voor had, van de fietshelm een
'gewoon ding' maken. 'De helm heeft
geen stoer of Hitsend imago. Doordat
relatief veel beginnende fietsertjes een
helm op moeten van hun ouders, voelt

de oudere jeugd zich er al snel te groot
voor. Andersom werkt het beter. Als
je de groep l O-12-jarigen zo ver krijgt
om een helm op te zetten, doen de jon-
geren het bijna vanzelf ('x>k', is de erva-
ring van Lubbers.

Wettelijke verplichting?
De proef, die eind april afliep, krijgt
geen concreet vervolg. Via de politiek
woordvoerder van de VVN wordt de
overheid nog wel op de uitkomsten
van de proef gewezen. Met Shimano,
het bedrijf dat de helmen beschikbaar
stelde, wordt overlegd hoe de fiets-
helm populairder gemaakt kan wor-
den en wat geschikte momenten zijn
om de helm onder de aandacht te bren-
gen. Lubbers: 'Nee, een wettelijke ver-
p l i c h t i n g zie ik er nie t van komen,
zeker niet zolang zelfs snorfietsers niet
verplicht zijn om een helm te dragen,
terwijl je die soms ook met 70 kilo-
meter voorbij ziet racen.'

Ongeval
In één geval heeft de fietshelm al aan-
getoond hoezeer de veiligheid ermee
is gebaat. Lubbers: 'We hebben een
helm terug gekregen die na een onge-
val behoorlijk gedeukt was. Daarmee
is de deelnemer aan de proef waar-
sch i jn l i jk veel ellende bespaard geble-

Boodschappen doen op de /let.

Fietser kan veel doen aan
zijn eigen veiligheid
Fietsers zijn kwetsbare deelnemers aan het verkeer.
Maar zij kunnen veel aan hun eigen veiligheid doen, of
ze nu op de fiets naar het werk gaan, boodschappen
doen of naar school rijden.

Hen onderzoek afgelopen jaar onder
ruim 1.400 slachtoffers van fietson-
gevallen leert dat het eigen gedrag (2X
procen t ) en het gedrag van andere
weggebruikers (27 procent) de belang-
rijkste oor/aken z i j n van de ongeluk-
ken. Slechts 7 procent van de onge-
v a l l e n is liet gevolg van een manke-
ment aan de f ie ts . Ook een s lecht
wegdek ( 1 4 procent) is vaak oorzaak
van een fietsongeluk.

Ook op de fiets zit een ongeluk in ecu
klein hoekje. Aan de andere kan t : op
een heel gemakkelijke manier kunnen
fietsers de eigen v e i l i g h e i d sterk ver-
groten. Bijv<jtf^cld door geen tas aan
het s tuu r te Wmgen of door het licht
aan te doen. als de omstandigheden
daarom vragen.

Verlichting
Uit het onderzoek van de Stichting
Wetenschappeli jk Onderzoek Ver-
keersvei l igheid (SWOV) bl i jkt dat
het gebruik van fietsverlichting een
/wak punt is. Bijna de he l f t van de
fietsers (45 procent ) in Neder land
bl i jk t bij schemer en duisternis hele-
maal geen ve r l i ch t i ng te voeren. In
het algemeen geldt dat oudere fiet-
sers vaker verl icht ing voeren danjon-

I)c dynamo-switch /'.v met ecu druk o/>
clc kn<>[> te bedienen

geren. D i t z e l f d e is het geval voor
vrouwen ten opzichte van mannen.

Dynamo
Bij het onder/oek onderde slachtoffers
bij fietsongevallen. gaf 30 procent van
de respondenten aan dat hen met deug-
delijke verlichting waarschijnlijk geen
ongeluk zou zijn overkomen. Het kost
kennelijk te veel moeite om de klassieke
dynamo even tegen het voorwiel aan te
drukken, of ze vonden hel te zwaar trap-
pen. Zulke problemen zijn echter niet
meer van deze tijd. Shimano heeft een
naafdynamo ontworpen (Inter-L), die
krachtige ver l icht ing geeft zonder
gebruik van batterijen, /elfs bij een lage
snelheid, als de fietser net op gang komt.
geeft de dynamo krachtig licht. De bedie-
ning is simpel, want met een schakelaar
op het stuur kan de verl icht ing al rij-
dende in werking worden gesteld.

Amsterdamse koeriers
en politie op de flets
De fiets in het woon-werkverkeer is één, iets anders is
dat sommige organisaties de fiets ook ontdekken als
ideaal middel om werkzaamheden in druk stadsver-
keer beter en sneller te kunnen uitvoeren.

Zoals in Amsterdam, waar sinds 1992
de Stichting WIA de Fietsdienst een
koeriersdienst per fiets uitvoert en deze
zomer ook het wijkteam van de poli-
tie in De Pijp op de fiets surveilleert.

Fiets koeriersdienst
Bij De Fietsdienst werken inmiddels
bijna vijftig koeriers, van wie een aan-
tal in een werkgelegenheidsproject
voor langdurig werkzoekenden van de
gemeente Amsterdam. De meeste koe-
riers rijden op 'gewone' mountain-

bikes maar er zijn ook enkele l igfiet-
sen in gebruik. 'En sinds januari heb-
ben we de beschikking over drie hybri-
des met Nexus onderdelen van Shi-
mano. Voor Shimano testen we de
onderdelen op onze fietsen. Omdat de
fietsen volcontinu in gebruik zijn en
het zwaar te verduren hebben in een
stad vol drempels, tramrails en grach-
tenbruggen, zijn de koeriers ideale
testrijders', vertelt Peter Dobbe, des-
tijds een van de initiatiefnemers van
De Fietsdienst.

Het politieteam op de fiets

Politie te fiets
Ook de Amsterdamse politie is op de
fiets gestapt. Stadsdeel De Pijp is
moeilijk toegankelijk voor auto's. Deze
zomer rijden zeven agenten op Bata-
vus-fietsen. 'Op de fiets zijn we snel-
ler ter plaatse. Vorig jaar behaalden
we op de fiets ook goede resultaten in
een actie tegen autokrakers', vertelt
brigadier Marco Tel, de coördinator
van Het Fietsteam. 'Groot voordeel is
dat het contact met het publiek zeer

hron: de Telegraaf

close is. We krijgen ook alleen maar
positieve reacties. Inmiddels hebben
andere wi jkteams be l angs t e l l i ng
getoond voor onze aanpak.'

Snel ter plaatse
De fietsen zijn afgemonteerd met de
7-speed versnellingsnaaf van Nexus,
dit biedt een uitgebreid gamma aan
versnellingen, waarmee de politie in
feite alle 'terrein'-soorten en elke brug
aankan.

Leasefïets is
voordelig en gezond

De fiets neemt in het woon-werk-
verkeer een belangrijke plaats in.
Steeds meer bedrijven stimuleren
hun medewerkers om met de fiets
naar het werk ie komen. Hoe min-
der auto's op de weg, hoe minder
f i les en parkeerproblemen, hoe
beter de bedrijven bereikbaar blij-
ven voor toeleveranciers en afne-
mers.

Fiets van de zaak
De Leasefïets. een project van
BOVAG en De l ,age l einden Trans-
lease dat dit voorjaar van start is
gegaan, geeft 'de fiets van de zaak'
een extra impuls. Vanaf half april
kunnen bedrijven ook fietsen leasen
bij de BOVAG-fietsenzaken, die
vrijwel in elke gemeente aanwezig
zijn. De kosten zijn volledig aftrek-
baar van de belasting.
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.RMEX
C'A T E R l N G

Komplete verzorging van:
bruiloften, bedrijfsfeesten
en evenementen
in een prachtige feesttent
met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

v.d. Heydenstraat 7, 7223 LC Baak

Tel. 0575 - 441381
Telefax 0575 - 452043

Openingstijden
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

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

Feestweek
Wichmond-Vierakker
Volop gezelligheid

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in hel pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aanrecht-
deurtjes, etc.

Als wy klaar zijn met Uw schilderwerk,
is het ook af.

CAFÉ-RESTAURANT

„DEN BREMER"

Hef adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. (0575) 451205

economie
Een echt nederlands kwaliteitsprodukt

voor een verrassend lage prijs.
Kompleet afgemonteerd met Axa

veiligheidsslot, standaard en snelbinders.

Uitvoering:
trommelremmen 3 versnellingen

f739,-
kleur:

caribisch blauw

perfect
Een perfecte fiets voor een zeer

zachte prijs. Uitgerust met r.v.s.-velgen,
kogellagers in de trapas, spieloos

crankstel, Axa veiligheidsslot en inclusief
spatlap en snelbinders.

Uitvoeringen:
remnaaf

f 699,-

trommelremmen 3 versnellingen

f 839,-

trommelremmen 5 versnellingen

f 999,-

kleuren:
turmalin/groen

royalblue/zeegroen

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

<5lf

in het oog
springend

Dat doet drukwerk alleen indien

er alle aandacht en zorg aan is

besteed. Waarbij technische en

vakbekwame

kennis hand in hand gaan en

ingespeeld wordt op de speci-

fieke wensen van u!

Wij maken in het oog sprin-

gend drukwerk, en het is steeds

weer een uitdaging om kennis

en vakmanschap om te zetten

in een uitstekend resultaat l

Wij ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVHZS
VORDEN - TEL (0676) 561010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - http://www.wnovera.nl - ISDN 551329

FILIAAL ZUTPHEN

WEVO-DRUK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

AGENTSCHAP WARNSVELD

THE READ SHOP
DREIUMME 55, WARNSVELD

TELEFOON 0575 527579 - FAX 0575 523826

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

mtrlanne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

FILIAAL ZELHEM:

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053
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* installatie * onderhoud
* industriële automatisering

Berendsen Elektra
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595

ADVERTEREN KOST GELD.,

NIET ADVERTEREN KOST MEER!

Café de Bosrand
zaal Ludgerus

De feestwekke van Wichem en Vierakker
steat er weer ann te komn.
Daorum organiseren wielle op vriedag 22 augustus
een Bosrandfestijn in samenwerking met Duo Manschot
Wielle begint umm half negen 's avonds.
Kommet oe allen noar het Bosrandfestijn

Zaterdag 30 augustus is er dansen in zaal Ludgerus m.m.v. orkest
Atlantic uit Lochem. Aanvang 21.00 uur.

Henk en Karin Derksen

OTTEN WEET
NIET VAN
OPHOUDEN!

OTTEN blijft u ruime keus bieden in vele soorten meubels: bankstellen, fauteuils, tafels, kasten,
eethoeken en nog veel meer. Kom kijken bij OTTEN en overtuig uzelf! Openingstijden: maandag
t/m vrijdag van 09.00-1 8.00 uur; vrijdags koopavond tA2 l .00 uur, zaterdags open tot 1 6.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.
De firma MAANDAG te Wichmond

modelbouwers voor de prefab-betonindustrie en het adres voor het inrichten van uw
bedrijfsauto's

wensen U prettige feestdagen,

Tel. (0575) 441737 - Fax (0575) 441899

Onze tankauto brengt u
PETROLEUM
voor uw haard

Fa. H. v.d. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 13 92

Goede en snelle service.

Ook voor Zelhem - Velswijk - Halle - Baak - Steenderen
Toldijk - Olburgen - Hummelo.
Thans ook voor: Wichmond - Vierakker - Leesten.

Tevens automatische bevoorrading mogelijk.

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
Tel. (0575) 52 08 53

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. (0575) 44 15 09

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Voor de afzet van al uw

Vee- en varkenshandel

HISSINK
WICHMOND - Tel. (0575) 441229

HONDERDEN
ZIEN

UW ETALAGE

DUIZENDEN
LEZEN

UW
ADVERTENTIE



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

K O R T I N G S B O N
f 5 — korting op het inschrijfgeld

Gezond afslanken betekent...
normaal eten en snoepen!!!

Beheer

'Slank-klub'
EEN VERTROUWDE NAAM IN HEEL NEDERLAND

F B*.50
p. w.

Inschrijfgeld: f 21,45 + f 8,50 1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar:

Hengelo (Gld.) Ons Huls do. 19.00 uur Els Dijs
0314-360605

Ruurlo Café Keizerskroon do. 18.45 uur Miriam de Gier
0573-452838

Vorden Dorpscentrum di. 18.45 uur BeaWassink
0573-453073

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

Straat-
i hoort er steeds

meer van .—

bmoisraai w,/zoi«e nuura • n/~\i I I A / A 4 ATl~ni A l r~M
tentoon: (0573) 45 2000 • BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.0

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

i) Borculoseweg 4
ij Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 17 augustus

Familiebuffet
f25-
Aanvang 17.30 uur
s.v.p. reserveren

Zondag 7 september volgende familiebuffet

Wegens vakantie zijn wij van
2O augustus t/m 23 augustus

GESLOTEN
vanaf woensdag 27 augustus

staan wij weer graag
voor u klaar

Lochem
Parket & Tapijt

Molenstraat 6
(centrum)

Tel. (0573) 258952

Woensdag t/m
zaterdag

Vum.mrnst -n die CIMI hij/onder mooi én
praktisch t ap i j t /ockcn, hrb ik nu iets
heel nieuws in huis. Ken ui tgekiende
combinatie van natuurlijkheid en
gebruiksgemak. Het heet Ecotone en is

ontwikkeld door Bergoss. l let oogt
speels en natuurli jk als katoen, maar
is echt 100% polyamide, het allerbeste
tapi j tgaren. Oerdegelijk, praktisch en
blijvend mooi. Ecotone is er in 2\
prachtige kleuren en heeft een vriende
lijk prijskaartje. Stap vandaag ot morgen
eens binnen, ik laat het u graag /ien.

Bergoss

Oogt mooi en natuurlijk als katoen,
maar heeft alle voordelen van polyamide

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, Ruurlo,
telefoon (0573) 45 12 39

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

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

oksels en bikinilijn

• 'Niet tevreden? Geld terug!'

BRflun

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

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

mode
z u t p h e n " '.

lloebtraiaan 39-43, Zutphen, Ifel. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag kpopayond tot 20.00 uur

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



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

alpha-helpende m/v

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

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.200 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-
ners.

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

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

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder maximaal
ƒ 15,15 (inclusief doorbetaalde vakantie en 8%
vakantietoeslag), en is bij een maximum van 9,8 uur
per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het verkrijgen
van informatie kunt u terecht bij mw. E. Janssen,
mw. B. Harmsen en mw. H. Isfordink, alpha-bemid-
delaars. Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
van 9.00 tot 10.00 uur. Telefoon (0575) 54 38 00.

ïS=«S*«W
\ Ü«r*L

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon. (0573) 45 20 00

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

Optimaal
woonplezier

Het parket nieuws van de Brussels<q4feu
onranst
^̂  iwbeurs

Hegro importeerd rechtstreeks van de voonranstaande
Belgische fabrikant Deko-Marty. Marty Parket heeft diverse
lijnen zoals: Ambiance, machtig mooi lamel; Extend Floor,
brede planken met de voordelen van lamel; Lineal Floor,
een prachtige breedstrook met autenthieka^kstraling en
Parguet Line, afgewerkt parket met de klj^p/an traditioneel.
Nu verkrijgbaar in de showroom bij Hegrc

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 1661

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel.(0573)451661
Fax (0573) 45 1717parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Heeft u last van

Wespennesten
Laat ze snel en deskundig verwijderen.

Bel (0575) 55 32 83
b.g.g. 06-51106955

CURSUS TOUCH FOR HEALTH l

inhoud o.a.:
• het leren van spiertesten om het lichaam in

een goede houding tenten en zo de
gezondheid te verbetel^

- het leren van technieken om stress te
reguleren en te verminderen

duur: 7 maandagavonden van 19.30-22.00 uur
start: 1 september a. s.
plaats: Barchemseweg

Tevens start er op
dinsdagavond 2 september een cursus

TOUCH FOR HEALTH II

Voor meer inlichtingen en opgave:
J. Verspiek-Bos, instructeur
telefoon (0573) 45 22 24

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

Wie gaat er mee
naar de
Taptoe

in Breda
zaterdag 30 aug.

Inlichtingen:
HAVI Reizen

J. L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Gebruik koelversmaaltijden "Tafeltje-Dek-Je"
Binnenkort begint de sloop van de
keuken van het verzorgingshuis
"De Bundeling". Op de plaats van
die keuken wordt door de Stichting
Ouderenzorg Ruurlo/Vorden een ge-
heel nieuwe, grotere keuken ge-
bouwd. In die nieuwe keuken wor-
den uitsluitend koelversmaaltijden
bereid. Daarom is door het bestuur
van de Stichting Hulp in Nood be-
sloten om vanaf l september 1997
aan alle gebruikers in Ruurlo een
"Tafeltje-Dek-Je"-koelversmaaltijd
te gaan leveren.

De maaltijden worden tijdens de bouw
van de nieuwe keuken geleverd vanuit
de keuken van "De Wehme" in Vorden.
Een aantal gebruikers heeft al zo'n
maaltijd en is daarover best tevreden.
Een koelversmaaltijd wordt op de vol-
gende wijze bereid: de ingrediënten
voor een maaltijd worden op een zoda-
nige manier gekookt, dat zij bijna gaar
zijn. Daarna worden ze in een zo kort
mogelijke tijd teruggekoeld naar onge-
veer vier graden Celsius. Na het afkoe-
len wordt het voedsel in een gekoelde

ruimte geportioneerd. De maaltijden
gaan dan in koelboxen met koelele-
menten. Deze boxen worden door de
chauffeurs van "Tafeltje-Dek-Je" opge-
haald en bij de mensen thuis gebracht.
Aan de gebruikers die niet thuis zijn,
wordt gevraagd om een koelbox neer te
zetten, zodat de chauffeur de maaltij-
den daar in kan zetten. Is er geen koel-
box dan kan Hulp in Nood niet garan-
deren dat de maaltijd houdbaar blijft.
In de koelkast is het voedsel drie dagen
houdbaar. De maaltijden worden dins-
dag, donderdag en zaterdag 's morgens
bezorgd. Dit biedt twee voordelen: de
gebruiker hoeft niet elke dag thuis te
zijn om de maaltijd in ontvangst te ne-
men en bovendien kan iedereen, zon-
der speciale indicatie, zeven dagen per
week een maaltijd krijgen. Alle gebrui-
kers van "Tafeltje-Dek-Je" krijgen een
magnetron in bruikleen of gebruiken
hun eigen magnetron. In de magne-
tron wordt de maaltijd verwarmd.
Tijdens dat verwarmen wordt de maal-
tijd als het ware afgebakken. Maaltij-
den die op deze manier worden klaar-
gemaakt zijn van uitstekende kwaliteit

en verschillen daarin niet van de gewo-
ne warme maaltijd.

Door de Stichting Ouderenzorg Ruur-
lo/Vorden is om twee redenen voor de-
ze methode van koken gekozen. In de
eerste plaats behoeft de oudere, als de
maaltijd wordt gebracht, niet direkt te
gaan eten. De gebruiker kan zelf bepa-
len wanneer de maaltijd wordt ver-
warmd en opgegeten. Bij het oude sys-
teem van warme maaltijden moest
men elke dag rond twaalf uur eten,
want dan werd de maaltijd gebracht.
Die maaltijd kon men niet laten staan.
De koelversmaaltijd kan men in de
koelkast bewaren en dus opwarmen en
eten op het tijdstip dat de gebruiker
schikt. In de tweede plaats gaat de over-
heid steeds strengere eisen stellen aan
de kwaliteit en hygiëne van de maal-
tijd. De Keuringsdienst van Waren is
van mening dat het moeilijk is om war-
me maaltijden tijdens het transport op
de goede temperatuur te houden. Deze
dienst geeft er daarom de voorkeur aan
dat thuiswonende ouderen een koel-
versmaaltijd wordt aangeboden.

Stichting Hulp in Nood was en is zich
ervan bewust dat voor een aantal afne-
mers van "Tafeltje-Dek-Je" het omgaan
met een magnetron, zeker in het be-
gin, niet eenvoudig is. Daarom heeft
men voldoende begeleiders ingescha-
keld om de mensen te leren hoe men
een magnetron moet bedienen. In som-
mige situaties, als de gebruiker het
echt niet zelf kan leren, zal men die be-
geleiding blijven bieden.

Vanuit de keuken van "De Wehme"
krijgen in de hele Achterhoek dagelijks
meer dan driehonderd ouderen een
koelversmaaltijd. Verreweg de meeste
van deze gebruikers zijn tevreden met
deze maaltijd zoals uit een onafhanke-
lijk onderzoek is gebleken. De mede-
werkers van de keuken werken er hard
aan om een steeds beter produkt bij de
mensen thuis te bezorgen.

Wilt u meer inlichtingen over deze
maaltijdenservice dan kunt u contact
opnemen met mevrouw D. Hogevon-
der, telefoon (0573) 45 37 20 of de heer
H. Teunissen, telefoon (0573) 45 27 59.



Rabobank
Reizen

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

TWaWorea f 795,- PP.
Vertrek: 27 en 31 augustus, o.b.v. 2 pers.
8 dagen app. Es Ravell d'Or te Cala d'Or, logies

Portugal p.p.

Vertrek: 15 en 18 augustus, o.b.v. 2 pers.
8 dagen app. Quinta do Torrejao te Amercao de Pera, logies

Kos f *— . —,
• ' . • ..';. '•'.'.-'. - - . - ; . - . . . - • . ' . • . . , ' • ': • •••::-:•,----:-. ." ' • . ' . ' - ' . ' . " . : . ' . - - : - - -"•" ••_'-':-:'• '••'•:'•'•:'•' ' • ' - . ' • ' • ' .-:'. V. ' • ' • : : ' • " • " • ' - • / . - :'-'•-';'.y ' : • - • ; - . • ' • '•':•••. y'-•••' •'••'- ;•;'•:•:•: -••--'•-;:••'•:'-'••'• -'-'•:'-'-•'••>• '-•-•-•'-:- :'•'.-''-'' :--'.'• - ' • . - - .

Vertrek: 24 en 31 augustus
8 dagen app. Blue Horizon te Ampavris/Kos Stad

p.p.
* •

Corfu
Vertrek: 25 augustus
8 dagen app. Anna I te Benitses

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

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden
Hengelo
Steendcreiil

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

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Koekoekstraat l Vierakker
(gem. Vorden)
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 13 juni
1997 een melding op grond van artikel 28 Wet
bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan de Koekoekstraat l
te Vierakker (gemeente Vorden).

Het betreft hier het voornemen van Subat om over te
gaan tot het saneren van de met minerale olie en
vluchtige aromatische koolwaterstoffen verontreinigde
grond en grondwater. De verontreinigde grond wordt
volledig ontgraven, het verontreinigde grondwater
wordt onttrokken en gezuiverd.

Ontwerp-beschikking
Tevens geven wij kennis van het ontwerp van een
beschikking over deze bodemverontreiniging.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij
namelijk in een beschikking vaststellen of sprake is van
een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel
29 Wbb). Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de
urgentie vaststellen (artikel 37 Wbb) en het sanerings-
plan beoordelen (artikel 39 Wbb).

Op grond van de bij de melding overgelegde onderzoeks-
gegevens stellen wij in ontwerp-beschikking vast dat er
sprake is van een urgent geval van ernstige
bodemverontrei nigi ng.

Er vindt verspreiding van verontreinigd grondwater tot
buiten de terreingrenzen plaats.

Tevens hebben wij het overgelegde saneringsplan in
ontwerp goedgekeurd.

Inspraak
Op de totstandkoming van de beschikking is inspraak
mogelijk. Een kopie van de ontwerp-beschikking(en)
met de gegevens ligt vanaf de dag na publicatie in
deze krant vier weken ter inzage in de Bibliotheek
van het Huis der Provincie, Markt l l te Arnhem,
en bij de gemeente Vorden, tel. (0575) 55 74 74.

Belanghebbenden kunnen gedurende de genoemde
periode hun zienswijze over deze ontwerp-beschikking
naar voren brengen. Deze kan worden geadresseerd
aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem. 28 juli 1997-
nr. MW97.27003-6022034

provincie
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. C.P.A.C. Crasborn - griffier

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

de openingstijden,

ligt vanaf 15 augustus 1997 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

adres van de inrichting: Zutphenseweg 125

om: revisie-vergunning voor een veevoederhandel en
varkenshouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 12 september 1997

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 12 augustus 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten M. Aartsen-den Harder

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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend, dat met ingang
van donderdag 14 augustus 1997, ge-
durende 14 dagen, ter gemeentese-

cretarie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder
ter inzage ligt het verzoek om vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van het gemeen-
tebestuur van Vorden voor het verwijderen van de boven-
bouw van de houten brug aan de noordzijde van het
gemeentehuis, de Horsterkamp 8.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burgemees-
ter en wethouders.

Vorden, 13 augustus 1997,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder

Uitnodiging
... na een maand van hard werken, schilderen en
poetsen ...

De kantine bij Sporthal 't Jebbink in Vorden is
vernieuwd!

U wilt weten hoe het er nu uitziet?

Kom dan naar de receptie op
zondag 17 augustus 1997 tussen 16.00 en 19.00
uur. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Roelien Hilbolling en medewerkers van:
Kantine Sporthal 't Jebbink
Het Jebbink 13, 7251 BH Vorden
tel. (0575) 55 36 84



Verkoop bij inschrijving

Vogelzang 6, Wichmond
eengezinswoning gebouwd 1978, royale tussenwoning, met tuin.
Indeling: hal, woonkamer 27 m2, open keuken 11 m2, toilet, trapkast, cv.-
kast, aangebouwde berging, 3 slaapk. (9, 11, 12 m2), doucheruimte met
zitbad en douche en vaste trap naar ruime zolder, woning voorzien van
CV. Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing, spouwmuurisolatie.
Woning verkeert in goede staat van onderhoud.

Bezichtiging woensdag 3 september a.s. van 16.00-17.30 uur. Aanvaarding ca.
1 oktober a.s.
U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen op maandag 8 september 1997 door
vóór 14.00 uur uw formulier in te leveren op ons kantoor Spalstraat 41 te
Hengelo (Gld.) (gunning voorbehouden). Inschrijvingsbiljetten met informatie
zijn verkrijgbaar tijdens de bezichtiging of vanaf 1 september op het kantoor
van de stichting, Spalstraat 41, Hengelo (Gld.).

Bewoners of woningzoekenden van Thuis Best in de gemeente Vorden genie-
ten de voorkeur.

DE ACHTERPOORTHE

f»ostbus60

7255 ZH Hengelo (Gld,)
Tel.(0575)464938

O
keuze uit meer dan 30 soorten O J

3e bos

3 groene planten naar k^e l O j

395
p

Volop boerenkoolplanten

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

MORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(O575) 55 1961
(O575) 55 16 73
(0575) 55 3O 81

f 997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Alweer een
huzarenstukje van

uw Keu.rslaqer

huzarensalade, soogr. 398

995 Keurslager Brochette, 45
per stuk

298

^ •̂•̂ •̂̂ ^^ •̂v4 Kuikenbouten +
4 hamburgers

rauwe ham, 100 gr.

1 69 Indische
grillworst, 100 gr,

VLEESWAREN
SPECIAL

185

Keurslager

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

Vanaf l september in Vorden op kanaal 66-1- een krant:

+ die 24 uur per dag actueel is ...
+ waarin lokaliteJWe boventoon voert...
+ met ook veel aandacht voor het 'kleinere'

nieuws uit de gemeente ...
+ die ruimte biedt aan clubs en verenigingen ...

Lokaal Plus: dé Kabelkrant voor de Achterhoek
Lokaal Plus is momenteel al 24 uur per dag te bekijken op kanaal 66+ in
Zutphen en Warnsveld. Vanaf 1 september komt Vorden daar dus bij! Uw

berichten voor de krant kunt u echter nu al inleveren in de speciale Lokaal
Plus brievenbus bij Loga Boek & Kantoor, Raadhuisstraat 20. Voor informatie
over o.a. adverteren op kabelkrant Lokaal Plus kunt u contact opnemen met:

Postbus 143
7200 AC Zutphen

tel. 0575-54 30 24
fax 0575 - 51 06 49

Aanstaande week
van 18 t/m 23 augustus

gesloten
Kapsalon

Beerning
Raadhuisstraat 11

Tel. 55 14 62

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

5
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

In verband met sanering van
de benzinetanks en de aan-
passing van het buitenterrein
is de Welkoop tijdelijk

moeilijker bereikbaar.
Onze excuses.

We zijn wel gewoon geopend.

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83



ZOMERSE
AANBIEDINGEN

tcnie Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruim 3u sssrtsn

calorie-arm en., goed voor 12 tot 14 royale punter

Yoghurt-Meloen VLAAI
'n heerlijke frisse zomerse combinatie

nu voor maar f 14.95

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaai

f7.50

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers
gemaakt met verse room en vers fruit en

geen conserveringsmiddelen.

Wegens enorm succes deze week nog
de Aardbeien- en Bosvruchten vlaai

voor maar f 8,50
deze zijn goed voor 6 punten

Roomboterkoek
vlgs. Oud-Hollands recept

echt elke dag vers

voor f450

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

VERS, VOORDELIG £N VEEL

vers gcncdcn

SNIJBONEN
400 gram 198'

snoepverstandig eet een

DELBAR ESTIVAL
appel A

L kilo

hand en pers

SINAAS-
APPELEN

voor de lekkerbek..

RABARBER
vruchtencompot»

250
grom

fris fruitige

BOLERO
salade Aanbiedingen

geldig van
11-8 t/m 16-8

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

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

Heeft u onze Belgische Bollen
al eens geprobeerd?

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 11 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

RUNDERBAKLAPJES KIK, van 22,90 voor 16,98

STEAK DE BOEUF 4 stuks nu 3,98
BARBECUEWORSTJES 12 stuks nu 5,98
Ambachtelijk gëftarineerde kipfilet i KHO van 19.80 voor 16,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUIT

HANDAPPELEN JONAGOLD
HANDSINAASAPPELEN
RODE GRAPEFRUITS
CITROENEN

1 kilo van 1.98 voor l ,Zü

net a 1,5 kg van 4,98 voor 2,98

schaal a 4 stuks van 2,98 voor l ,49

schaal a 4 stuks van 2,98 voor l ,49

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vers van het mes: Vergeer-kaas

BELEGEN KAAS kilo van 13.49 voor 11,98

CASTELLO BLUE lOO gram van 3.20 voor 2,99

Snijverse vleeswaren

SNIJWORST 100 gram van 1.99 voor 1,49

SLAGERSGEHAKT lOO gram van 1.79 voor 1,39

WEER GRANDIOZE VOORDELEN
MET UW GRATIS EDAH-CARD:

Sisi ORANGE of Sisi ORANGE KOOLZUUR
1,5 liter van 2,19 voor 1,19

Nibbit NATUREL RINGS OF
COCKTAILSTAAFJES 75 gram van 1,65 voor 0,99

UIT DE DIEPVRIES:

GrokO SPIN AZIË 600 gram van 0,99 voor 0,59

UIT DE DIEPVRIES:

Ola LONG TWISTERIJSJESdoos a 6 st. van 5,99 voor 4,49

Edall DRINKYOGHURT div. smaken, 11 . van 1,69 voor

Dagverse VANILLEYOGHURT 11. van 2,25 voor
KOEKJE VAN DE WEEK:

Goudbanket
CHIPOLATACAKE 400 gram van 3.69 voor Af) 5

EXTRA VOORDELIG:

BLOKZAK SUIKERPINDA'S 500 gram nu

(45% korting)

(40% korting)

(40% korting)

(25% korting)

(25% korting)

(25% korting)

(20% korting)

•4,49

Wat gebeurt er bij uw Edah

in september?
Voor ons een weet,

voor u een grandioze verrassing.

Uw gratis Edah-Card

wordt steeds meer waard!

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

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

lA'i'iicmto (iralis etc.

Brinkhorst l
7207 lid ZUTPHKN
(iiul . Icrrcin Revelhorsl)
w (0575) 5228 16

FÜCWfi

BDVAG

VORDENSE
LANDBOUWFEDERATIE

Zomerexcursie
naar Tecklenburg en
Prickingshof
op dinsdag 9 september a.s.

Inlichtingen en opgave tel. 55 12 84

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
V4N||f£| D
DE A WA 1»̂

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - hel 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



SHOWROOMSLAAPKAMERS
*Roomkleurig ledikant met 2 nachttafels.
Maat 160/200 cm
van 1995,= HU 99 5t-
*Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 2595,= PU 995,-
*Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer
met 2 nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 2595,= HU 1995,-
*Slaapkamer Treca bestaande uit achter-
wand en 2 nachtkastjes. Kleur alpine wit.
Inclusief twee voorzetboxsprings Zeven-
slaper in de kleur staalblauw.
Maat 180/200 cm
van 5795,= HU 3795,-
*Auronde achterwand. Kleur alpine wit.
Voor een bedbreedte van 160 cm, met
schuifdeurkastjes.
van 1729,= HU 1295,-
*Slaapkamer antraciet met beuken met
aanhangkastje, inclusief schuiflade.
Maat: 160/200 cm
van 2295,= HU 1995,-
Tevens bijpassende vouwdeurkast lever-
baar in 170/220 cm

*Slaapkamer van aluminium.
Maat: 160 x 200 cm
van 2195,~ I1U 1395,"
*Laqué slaapkamer in de kleur petrol.
Inclusief twee nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1595.= HU 79 5f-
*Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1895,= HU 795,-
^Sch'rtterende Auping Auronde in de kleur
aubergine. Bestaande uit achterwand met
twee nachtkastjes. Incl. handverstelbare
spiraal, maat 120/200 cm
van 3990,= OU 1995,-
*Slaapkamer TRECO. Bestaande uit ledi-
kant, achterwand en 2 nachtkastjes. Kleur
alpine wit. Leverbaar in 160/200 en
180/200 cm
van 3530= HU 2495,-
*Schitterend gietijzeren ledikant met ker-
senhouten poten. Met bijpassende nacht-
kastjes.
Maat 160/200 cm
van 2550= PIU 1795,-

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv dit

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

Auronde 1000 J 60/200 met

2 handverstelbare Auping dwarsgesp.

spiralen en 2 polyether matrassen (80/200)
M i ƒ 1005»*"

ƒ IQO,"

Ledikant Summertïme

nu 499,-
ftjpasse • 19.-. nu ƒ 17

. . . 00e : ! ( i /POO.

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

van 2295,= HU 1295,-

*Draaideurkast Treca. Kleur ferrit met beuken
lijsten. Maat: 156 x 230 cm

van 2985,= DU 2395,"

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

nu 1795.-

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

van 4449= HU 2795,
Schuifdeurkast TR

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

Kleur alpine wit. Maat: 185 cm breed,
230 cm hoog 67 cm diep
van 3995,= HU 2995,-

Senioren Comfort slaapkamer
uitgevoerd in blank essen.

Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te schuiven.
-*£^: 180/200 cm.
tl van 3940,=

LIFE-TIME COMPACT HALFHOOGSIAPER,
r;,'

HOOGSLAPERS EN STAPEL B|t5DEN j>
(O i»Liitgevoerd in massief grenen en

perfekt afgewerkt. Verder veel
accessoires leverbaar.

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

Buro tegen een meerprijs van ƒ 195,-

LEDIKANTEN
I-PERSOONS

n
vurenN -»«r»
van 479.= u 299,-

nu JT1 /,—

/:, ft/ (X)

van 449.= nu279,~

HALFHOOGSLAPER

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

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

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

Ru „n te
besparende

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

nu 269,'van 414,-

• Vouwbed, voorzien van triplex latten-
bodem, automatisch uitklapbare poten,
inclusief polyether matras
80/190
van 398= HU 2Q9,"

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

nu 599,"
' Onderschuif combinatie wit of zwart,
stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2 polyether
matrassen, éénzijdig afgedekt met wol. 5
jaar garantie. 80x1 90 cm.

van 1395= HU 995,"

Tegen meerprijs leverbaar 90/200 cm.

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

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

, mei

i i •
van 119.
van n v,

van 47*},--.

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

Prima
binnenveringsmatras

;

H O / I V O : i nu 349>"
HO/AK) , -;7.9.= nu 369,--

van479,= nu 369, ••
90.vo<) van 449.= nu 379,--

1 40/voo van i nu 639,--
u in nog 10 , >

Pocketverinqmatras
ma '< '<• • . iloorcjesnkl mei

• . ' : , baar m twee i H M
Dikio ± 18 cm.

90/700

HO/700

van 800.:

van ;m.-

van l.J80.=

voor 549»'
voor 549,--
voor 599,--
voor 599,-'
voor 699,--
voor 949,--

i •

Schuimrubbermatras
S( huimrubbermalras PI

, -umlort/one. De stro lü • • •
Verkrijgbaai in twe<

1 f, cm

van 79b.=
van 799,=
v,in U9b,=
van 89b.=
van 9

van 109 ' ) . - -
van I49'j.=

voor 595,"
voor 649,--
voor 649,--
voor 795,--
voor 849,"
voor 1075,--

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

Leverbaar in alle maten.
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