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OF Vorden neemt Kunstmarkt
weer afscheid
van Amerikanen
De Amerikanen die in het kader van
Operation Friendship de afgelopen drie
weken in Vorden te gast zijn geweest, zijn
donderdag weer naar hun geboorteland
teruggevlogen. Tijdens de atscheidsparty
welke in de Kapel in de Wildenborch
werd gehouden, hebben de Amerikaanse
jongelui kennis kunnen maken met de
Nederlandse Sinterklaas, in dit geval de
voorzitter van Operation Friendship
Nederland, de Vordenaar Jan Rigterink.
Het is al jaren traditie dat de slotavond in
het teken staat van Sinterklaasavond.
Geschenken over en weer, waarbij ook
nu weer bleek dat wij in Nederland ta-
lentvolle dichters hebben. De Ame-
rikanen lieten zich evenmin onbetuigd op
deze pakjesavond en met name de gast-
gezinnen, waar de jongens en meisjes de
afgelopen weken waren ondergebracht,
werden "rijkelijk" voor hun gastvrijheid
beloond. Gedurende hun verblijf in
Vorden heeft de afdeling Vorden van
Operation Friendship zich verdienstelijk
gemaakt door tal van evenementen te or-
ganiseren. De afgelopen dagen was er
onder meer een bezoek aan het
Dolfinarium in Harderwijk, terwijl ook
bezoeken werden gebracht aan het stadje
Bronkhorst, Doesburg en Lelystad.
Inmiddels zijn de groep Vordense jonge-
ren die een bezoek aan Ierland hebben
gebracht ook in Vorden teruggekeerd. In
1997 zullen Vordense jongens en meisjes
een bezoek aan Amerika brengen terwijl
Operation Friendship Vorden gastvrijheid
zal verlenen aan jongeren uit Ierland.

Sport 7 voorlopig
gratis te zien op
kabelnet Tebecai
Sportliefhebbers in Vorden kunnen vanaf
18 augustus afstemmen op Sport 7. De
abonnees van Tebecai hoeven hiervoor
voorlopig geen extra bedrag te betalen.
Het is de bedoeling dat in de toekomst
Sport 7 wordt opgenomen in een zoge-
noemd pluspakket, waarop men zich in-
dividueel kan abonneren. Vanaf dat mo-
ment is het noodzakelijk dat een abonnee
over een dekoder beschikt om Sport 7 te
kunnen ontvangen. Ontvangst van het
programma zal dan niet meer gratis zijn.
De abonnee beschikt dan echter wel over
de keuzemogelijkheid om zich al dan niet
op het programma te abonneren.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
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Op het Marktplein rondom de
Dorpskerk vond zaterdag een kunst-
markt plaats die in samenwerking met de
plaatselijke WV werd georganiseerd.
Deze kunstmarkt in Vorden heeft in de
loop der jaren een aardige reputatie op-
gebouwd want het aantal deelnemers is
nog steeds stijgende. Voor het publiek, in
flinke getale aanwezig, een interessante
markt want er werd een grote variatie
kunst geboden.
Zo bijvoorbeeld de stand van Ellie Sayid
uit Amstelveen met een practige kollektie
sieraden. De inspiratie voor deze door
haar zelf ontworpen en vervaardigde sie-
raden vond zij tijdens haar verblijf in
Afrika. Ook opvallend de stand met al-
leen in zwart-wit geschilderde koeien.
Stands met keramiek, aquarellen, gou-
aches, olieverf en potloodtekeningen.
Schilderijen met droogbloemen en niet te
vergeten naald en textielkunst, alsmede
stands met houtsnijkunst. De kunstenaars
staken gedurende deze markt veel tijd in
het geven van tekst en uitleg over de pro-
dukten. Niet tevergeefs want na afloop
overwegend "zonnige" gezichten. Over
het algemeen werden er namelijk goede
zaken gedaan.

Excursie
De leden van de Vordense
Landbouwfederatie gaan op 10 septem-
ber op exo^fc. 's Morgens wordt een
bezoek gebr^Kt aan het weerstation van
Jan Versteegt in het Drentse Dalen. Hier
wordt ook de lunch gebruikt. Na de mid-
dag volgt een rondvaart over de
Weerribben. Aan het eind van de middag
is er een diner.

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de Dennen" vond za-
terdagmorgen diplomazwemmen plaats.
Alle kandidaten die werden beoordeeld
door mevrouw S.H. Sonneveld-Schouten
en de heer M.J. Westerik slaagden.
Diploma A: Els Berenpas, Gerwin
Luimes, Arne Noot, Marion en Evelien
Riefel, Hilke Veenendaal, Lisette
Vlogman en Sophie Wullink. Idem "B":
Gijsbert den Braven, Karin Kamphuis,
Milou Ruiterkamp en Ellen Waarle.
Snorkelduiken: Thierry van der Waals;
Springen v.d plank Evelien Norde.
Basisdiploma: Hanneke Kamphuis, Carin
Wagenvoort, Yvonne Kistemaker,
Christiaan Nijman, Stef Horstman, Floris
Besseling, Miels Ruiterkamp en Tim
Vrielink. Zwemvaardigheid I: Jeroen,
Ringlever, Jeroen Bargeman, Martine
Dijkman en Rik Bargeman; idem II:
Stefanie te Vaarwerk, Evelien Dijkman,
Hetty v.d.Berg en Jantine v.d.Berg;idem
III Marian Berenpas.

WEEKENDDIENSTEN

Het badpersoneel van het Vordense zwembad "In de Dennen" heeft zondag-
avond besloten de zwemvierdaagse die maandag 12 augustus van start zou
gaan af te gelasten. Tot en met afgelopen weekend hadden zich slechts 14 per-
sonen op gegeven, te weinig om het evenement doorgang te laten vinden. Ook
de spelmiddag van woensdag 14 augustus zal niet doorgaan. Het zou eigenlijk
de tweede zwemvierdaagse in dit seizoen zijn. Omdat de eerste zwemvier-
daagse die in juni werd gehouden qua belangstelling ook wat tegenviel en daar-
door ook het sponsorzwemmen voor het Ronald Mc. Donald Fonds te weinig
opleverde werd besloten een tweede zwemvierdaagse te organiseren.

Hervormde Gemeente
Zondag 18 augustus 10.00 uur ds. H. Westennk, be-
diening van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 augustus 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bath-
men.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 uur ds. H.A. Speelman, vie-
ring H.A.; 19.00 uur ds. H.A. Speelman, viering
H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 18 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17 augustus 18.30 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zflfchfag 17 augustus 17.00 uur Viering.
Zondag 18 augustus 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores: 1 8-1 9 augustus Pastoor J.
Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 17-78 augustus dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 17-18 augustus W U c c o u , Vorden, tel.
(0575) 55 19 08. Spreekuur aueen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92^ezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-M^uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinslederWe hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-
19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingsrijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241
CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240
AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575)

4ó 14 00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575)
46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro t'Dcir thuisverpleging 24 uur per ddg, tel. (0575)
51 04 03. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 40 25 15. Mevr.
Mokkink-Knsteel, tel 55 o9 08.

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

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

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

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, 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, m.i.v. 19 augustus weer ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje Pek-Ie
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via 'de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V.,.tel. 55 34 05.

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



Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

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

Technische Dienstverlening
Smederij Besselink

U belt,
wij komen!

24-uurs service

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

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

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

Zomerse aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

goeof voor 12 royale punten

Deze week:

BANANEN
BAVAROISE VLAAI

gewoon geweldig lekker

nu voor f l7j5O

ü BOSVRUCH-
TE N-VLA Al

heerlijk fris met 8 verschil-
lende bosvruchten en goed

voor 6 punten
met of zonder slagroom

voor maar f Oj

Lekker bij de barbecue

HAWAÏ STOKBROOD
goed gevuld, nu voor maar f 3j75

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77
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kwaliteit
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blijven
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Wij zijn d|i||||uw
partrijfjl
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DRUKKERIJ
WEEVERS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

Kip-bacon reepjes
even roerhakken en... klaar
heerlijk bij rijst, 500 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Boerengehakt
schnitzels
per stuk l Ij™

WEEKEND

500 gram h.o.h. gehakt

+ 500 gram spare-ribs

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte lever
Gebraden gehakt
Boterhamworst

Zure zult - Leverkaas

100 gram f 1,00
ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 hamburgers +
4 vlindervinken

samen ƒ 7,95
SMULLERS OPGELETMarktaanbieding

Bami/nasi 1 kilo 5.95
Kip-bacon reepjes

Slagerij/worstmakerij 500 gram 7,95

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

(0575) 46 12 52

KONTIKI 18,95
SUREN JAN 12,95
HENKEL TROCKEN DRY SEKT 16,95
ASBACH URALT 32,95
BALLENTINE'S 27,95
HARTEVELT JONGE JENEVER 19,95

Wisselink Lease Zutphen B. V.

Een Opel Vectra 1.7 TD GL Sedan a-drs.

Full Operational lease / 998,— exci. BTW*
vraag naar de voorwaarden.

Voor een ander contract of lease-auto
bel (0575) 51 66 46 Wisselink Lease

voor de juiste auto met het juiste contract

Vispoortplein 4, 72O1 ET Zutphen

* contractduur 36 maand/40.000 km per jaar



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

Lenneke
MARCELLA MARIA

Zusje van Michiel

Arnold en Hedwig
Arends-Geven

3 augustus 1996

De Horst 5
7251 PT Vorden

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Bas

Hij is geboren op 5 aug. 1996,
weegt 3210 gram en is 49 cm
lang.

en Simone
Polman-Zents

J. Vermeerstraat 36
7204 CN Zutphen

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Sander

Hij is geboren op 6 aug. 1996
en weegt 2200 gram.

André en Irna
Wagenvoort-Hissink

Vordenseweg 2
7241 SB Lochem
Telefoon (0573) 25 68 60

Tijdelijk adres:
Het Spittaal Zutphen

Vorden, 6 augustus 1996.

's-Avonds om 7 minuten over
acht ben ik geboren,

NielS Hendrik

4300 gram zwaar en 54 cm
lang.

Zoon van
Lyke en Han
Tjoonk-Heetveld

Broertje van
Milou

Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

Mijn moeder en ik rusten van

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,
asters, gladiolen, zonnebloemen

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22.
Vterakker

**************************************

Robert Visschers &
Anyal Begieneman

*
gaan trouwen op vrijdag 23 augus-
tus 1996 om 13.00 uur in het ge-
meentehuis 'Kasteel Vorden1.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 13.45 uur in de Gereformeerde
kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
Polsbroek 33, 7201 BX Zutphen

•i-

&***

Op 24 augustus 1996 zijn wij 40 jaar
getrouwd.

Hierbij geven wij u graag gelegen-
heid ons te feliciteren op onze re-
ceptie van 14.30 tot 16.00 uur bij
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Jaap van Amstel
en
Gerrie van Amstel-Nijhof

Galgengoorweg 15
7251 JC Vorden

7946 7996

Vrijdag 23 augustus a.s. zijn wij 50
jaar getrouwd.

Receptie^n 15.30 tot 17.00 uur in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden. U bent van harte welkom.

Hendrik en Diekske Wonnink

Kinderenen kleinkinderen

Hoekendaalseweg 2
7251 RM Vorden

M ï9/ Ï&L i-fc: \t/ ;fe \t^ ±n >fe I-K >t-i ..K
R W ™ TT- W *" ?I" "" "é? *«? *K ™

Heden bereikte ons het bericht van het toch nog
onverwacht overlijden van ons geacht koorlid,
mevrouw

T. ROETERDINK

Chr. Gem. Zangvereniging
Excelsior

Vorden, augustus 1996

Heel rustig is op 91 -jarige leeftijd ingeslapen onze
lieve en voor ons altijd zorgzame tante

HENDRIKA BRANDENBARG

Jansje en Henk
Joke en Rob

Ton en Yvonne
Bert en Truus

Zutphen, 5 augustus 1996

Correspondentie-adres:
E. Brandenbarg
Christinalaan 3b
7251 AX Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
vrijdag 9 augustus op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

In plaats van kaarten

Na een leven van hard werken is plotseling over-
leden mijn lieve man, onze zorgzame vader en
grootvader

WILLEM KAMPERMAN

Ruurlo Vorden
* 05-10-1914 t 12-08-1996

Vorden: A. Kamperman-Wentink
Veldhoven: Alie en Henk

Gerwin, Karin en John
Utrecht: Janny en Paul

Ester en Jelle, Myra
Vorden: Wilma en Wim

Thomas en Suzanne

12 augustus 1996

Ruurloseweg 33
7251 LA Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 15 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden .

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
16 augustus om 14.15 uur in de Veluwezaal van
het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangstkamer van het crema-
torium.

Liever geen bezoek aan huis.

Heden is van ons heengegaan onze zwager en
neef

WILLEM KAMPERMAN
ECHTGENOOT VAN AALTJE KAMPERMAN-WENTINK

Vorden: B. Wentink
Lochem: J. Eskes-Wentink

F. Eskes
: Joh. Wentink

H. Wentink-Brummelman
Warnsveld: J.W. Heijink-Wentink

G.J. Heijink

Vorden, 12 augustus 1996

Achter ons liggen zoveel onvergetelijke jaren.
Voor ons ligt de leegte van de toekomst,
die wij met steun van allen die haar lief waren
weer kleur proberen te geven, zoals Riet zou willen.

Ondanks haar intense wil om samen met ons ver-
der te leven, is na een moedig gedragen lijden van
ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

MARIA TER HORST-JANSSEN
(Riet)

Ze was pas 46 jaar.

Ugchelen:

Amersfoort:
Klarenbeek:

Jan
Dirk-Jan
Sander

Marieke en Michael
Marcel en Annika
en Kleinkinderen

8 augustus 1996
Hulkestein 16
7339 AW Ugchelen

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsge-
vonden op de begraafplaats Heidehof, Ugchelen.

Erg verdrietig zijn wij dat na een jarenlang dapper
gevecht is overleden mijn lieve dochter, zuster,
schoonzuster en onze tante

RIET TER HORST-JANSSEN

op de leeftijd van 46 jaar.

Ondanks haar enorme optimisme heeft ze de
strijd helaas niet kunnen winnen.

Vorden: B. Janssen-Klein Ikkink
E. Braakhekke-Janssen
B. Braakhekke
Stephan
Edith / Eelco

Vorden, 8 augustus 1996

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-,
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuzen Contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
Telefonisch opgegegeven Con-
tactjes worden bij eventuele fou-
ten niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden. Schriftelijke
opgaven worden wel gratis her-
plaatst bij foutieve plaatsing.

• Gevraagd in de omgeving
van Vorden: opslagruimte
voor traktor + wagen. Tel.
(0575) 55 17 78 (na 18.00 uur)

• Te koop: racefietsframe,
Koga, type Flyer, 66 cm en
zwart leren bank, 2,5-zits.
Tel. (0575) 55 10 25

• A.s. zondag 18 augustus
grote bingo met vele geld-
prijzen. Aanvang 19.30 uur.
d'Olde Kriet in Wichmond,
telefoon (0575) 44 12 85

• Te koop: Maletti frees.
Telefoon (0575) 55 16 60

• Verhuisd per 12 augus-
tus: G.W. Mombarg en T.J.
Mombarg-Pardijs van De
Delle 3 naar De Wehme,
kamer 126, Nieuwstad 32,
7251 AJ Vorden, telefoon
(0575) 55 39 58

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor plm. 3 uur in de
week. Brieven onder nr. 21-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 3 uur in de 14
dagen. Tel. (0575) 55 67 04

• Gratis af te halen: mooie
poes incl. kattenbak en
transportkooi. Te koop voor
de liefhebber: Adria caravan,
opknapper. Tel. 55 19 64 (na
17.30 uur)

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

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

Raambiljetten

Geboortekaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS



• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

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

8.00 tot 12.30 uur - op woensdag

ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)

dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,

woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,

donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,

vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:

donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:

donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch

worden gemaakt bij de receptie van het

gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan
Woningstichting Thuis Best voor het
inkorten van een kapschuur en verbou-
wen van een garage/magazijn/werkplaats
op het perceel Schoolstraat lla te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunning aan de aarrvrager, daar-
tegen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunning aan aanvra-
gers is bekend gemaakt kunt u navragen
bij de sector Grondgebied.

fA. FSLUITING
HAMSVELDSEWEG

In verband met een ballonfestijn, cd-
opname en optreden van Kas Bendjen
op 17 augustus 1996 aan de Eikenlaan 23
in Vorden is het gedeelte van de
Hamsveldseweg tussen de Hamsveld-
sezijweg en de Eikenlaan op 17 augustus
van 19.00 tot 01.00 uur (18 augustus)
afgesloten voor alle bestuurders van
voertuigen behalve voetgangers.
Aan het begin van de Hamsveldsezijweg
(zijde Kostedeweg) en aan het begin van
de Hamsveldseweg (zijde Ruurloseweg)
worden borden met de tekst "doorgaand
rijverkeer gestremd" geplaatst.

ERANDERINGEN ROND HET RIJBEWIJS

Vanaf l j u n i 1996 is een aantal regels rond het rijbewijs en h^Pnjexamen veranderd
en heeft het rijbewijs een ander ui ter l i jk gekregen. De meeste veranderingen hebben
te maken met het halen van het rijbewijs. Tegenwoordig moet bijvoorbeeld voor elke
voertuigcategorie een apart theoriecertificaat worden behaald. Toekomstige motorrij-
ders krijgen te maken met een splitsing in een zware en een lichte categorie motor-
fietsen. ^^
Dit alles betekent overigens niet dat alle rijbewijsbezitters van^plie datum direct hun
rijbewijs moeten omwisselen. Dat hoeft pas wanneer de. vernieuwingsdatum van het
huidige r i jbewijs in zicht is. In uw rijbewijs staat bij het kopje 'vernieuwen voor' aan-
gegeven vóór welke datum u uw rijbewijs moet inruilen.

nieuw uiterlijk
Het rijbewijs heeft om verschillende redenen een nieuw uiterlijk gekregen. In het
kader van Europese wetgeving worden de voertuigcategorieën in het nieuwe model
aangeduid met pictogrammen (eenvoudige plaatjes/afbeeldingen). Deze zijn interna-
tionaal herkenbaar. Ook komt het sociaal-fiscaal-nummer van de houder op het rij-
bewijs te staan. Dit n u m m e r is toegevoegd in verband met de Wet op de identifica-
tieplicht. Daarnaast is de papiersoort gewijzigd en heeft het rijbewijs een aantal bevei-
ligingen tegen fraude.
geldigheidsduur
Het n ieuwe r i j b e w i j s k r i j g t een geldigheidsduur van maximaal tien jaar. Eerder was
een r i j b e w i j s veel langer geldig; in de meeste gevallen tot de eerste dag van de maand
nadat iemand zeventig jaar werd. Het rijbewijs moest al wel tenminste iedere tien jaar
administratief worden vernieuwd. In de praktijk is er voor de meeste rijbewijsbezit-
ters dus weinig veranderd.

splitsing theoriecertificaten
De theoriecertificaten voor de voertuigcategorieën A/B (motor/auto) en C/D (vracht-
wagen/bus) worden gesplitst. Voor elke categorie moet u in het vervolg apart theo-
rie-examen afleggen. Er zi jn dus nu aparte theoriecertificaten voor motor, auto,
vrachtwagen en bus.

motorrij-examen
Het motorri j-examen is gesplitst in een zwaar en een licht examen. Deze splitsing

hangt samen met het vermogen van de motor. Wanneer u praktijkexamen doet en
tussen de 18 en 21 jaar bent, mag u alleen examen doen op een lichte motor.
Kandidaten vanaf 21 jaar mogen kiezen of ze het motorrij-examen afleggen op een
lichte of een zware motor. Wie een examen heeft afgelegd op een lichte motor, ont-
vangt een rijbewijs dat slechts een beperkte bevoegdheid geeft. In dat geval mag men
gedurende twee jaar slechts rijden op een motor met een beperkt vermogen van
maximaal 25 kW en 0,16 kW per kiloledig gewicht. Na die twee jaar mag men zon-
der opnieuw examen te hoeven doen ook rijden op een motor met onbeperkt ver-
mogen.

»
driewielers
Iemand die een driewieler wil gaan rijden moet een autorijbewijs halen. Voorheen
mochten bestuurders van driewielers van minder dan 400 kilo met een motorrijbe-
wijs de weg op. Mensen die al voor l juni 1996 met een driewieler reden, mogen op
basis van hun motorrijbewijs door blijven rijden.

aanscherping vorderingsprocedure
De vorderingsprocedure, waarbij het rijbewijs van een verkeersovertreder kan wor-
den ingenomen en ongeldig verklaard, wordt aangescherpt. Verkeersovertreders
kunnen nu eerder in aanraking komen met deze procedure, die wordt toegepast als
iemand de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. Meestal gaat het om een ver-
keersovertreding waarbij alcohol in het spel is.

meer informatie
De wijzigingen rond het rijbewijs komen aan de orde in de folder 'Het rijbewijs.
Halen, hebben en houden.'. U kunt de folder aanvragen via de Postbus 51 Infolijn:
06-8051. U kunt hier ook terecht met vragen over het nieuwe rijbewijs.

f INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum Omschrijving

G.P.J. Dankers

Datum
ontv.

Giezenkampweg 2 05-08-96 verbouwen van een
Vorden wagenloods

Deze bouwaanvraag kunt u gedurende veertien dagen inzien bij de sector grondge-
bied in het koetshuis.

ANGIFTE HONDENBELASTING

Voor het aangeven van honden voor de hondenbelasting kunt u gebruik maken van
onderstaand Tormulier.

I N L I C H T I N G E N T.B.V. Q^IONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1996 W

Ondergetekende

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Postcode en Woonplaats_

Verklaart dat hi j /z i j m.i.v.
ouder dan 3 maanden.

199 houder/houdster is van hond(en)

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit
zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19

(handtekening)

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Zwembad 'In de. Dennen'
Uw bericht over het kort geding van het
Zwembad 'In de Dennen' in 'Contact'
van 7 augustus is niet geheel kompleet en
kan aanleiding geven tot misverstanden.
Daarom een kleine aanvulling:
a de kop ''In de Dennen' verliest kort ge-
ding om schadevergoeding' is niet cor-
rect. Het ging in het kort geding niet om
een schadevergoeding, maar om een
voorschot op een in de toekomst eventu-
eel door gedaagden te betalen schadever-
goeding. Pas na het beantwoorden van
de schuldvraag kan namelijk over een
eventuele schadevergoeding worden ge-

sproken. Dat nu al een voorschot werd
gevraagd heeft te maken met het feit dat
het bestuur wilde voorkomen dat door
het langer uitstellen van de noodzakelijke
reparaties nog grotere schade zou kunnen
ontstaan bijv. door vorst. 'In de Dennen'
beschikt zelf niet over de middelen om
deze reparatie uit te voeren. Het beant-
woorden van de schuldvraag zal waar-
schijnlijk een lange tijd in beslag nemen,
b over de bespreking van 27 augustus
tussen de drie betrokken partijen kan al-
leen worden gezegd dat er nader overleg
zal plaatsvinden. Of er in dat overleg zal
worden besloten een arbitrage-commissie
te benoemen zal afhangen van het ver-
loop van de besprekingen,
c het door uw redactie geciteerde verwijt
van de raadsman van de bouwadviseur

dat de badmeester o.a. heeft nagelaten
het leeggelopen bad in de winter af te
dekken, moet weersproken worden.
Openluchtbaden van deze omvang wor-
den namelijk, voorzover ons uit de regio
bekend is, nooit afgedekt. Afdekking zou
trouwens, zeker in een winter als die van
1995/1996 waarbij de vorst een meter diep
in de grond is doorgedrongen, ook geen
zin hebben gehad,
d de door het gemeentebestuur van
Vorden verleende garantiesubsidie werd
niet toegezegd voor het geval het zwem-
badbestuur het kort geding zou verliezen.
De garantie gold voor het geval het
zwembadbestuur het kort geding zou
winnen maar in een later stadium de bo-
demprocedure zou verliezen. Dan zou
namelijk het voorschot zijn besteed aan

het repareren van het bad maar zou het
in dat geval terugbetaald moeten worden.
Voor die eventuele terugbetaling heeft de
gemeente zich garant verklaard. Na het
verliezen van het kort geding is echter de
noodzaak van een garantiesubsidie ver-
vallen.

Overigens mogen we stellen dat het be-
stuur van het zwembad er alles aan heeft'
gedaan en ook zal blijven doen om tot1

een aanvaardbare oplossing te komen. Bij
dit alles staat voorop dat ons fraaie
zwembad, waar velen ook in deze perio-
de weer volop van genieten, voor onze
gemeenschap behouden moet blijven.

Namens het bestuur 'In de Dennen',
H. van Rijn



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

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

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

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

is mogelijk na telefonische afspraak

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:(0573)453317 BOUWMATERIALEN BV

23 en 24 augustus

TAPTOE

vertrek 17.00 uur
vanuit Vorden.

bij voldoende deelname)

H AVI Reizen J. L. HillTGIt
Kferenbeekseweg 14 - Voorst

Tel.(0575)501334

HONDEPOEP

DIE TROEP/f

OPRUIMINGS-
FINALE
woensdag tijdens de braderie tot 22.00 uur
donderdag, vrijdag en zaterdag

mode centrum

Tennissen
DorpWraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

op de
afgeprijsde

prijzen

49
3
O

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

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

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

xclecoN

HOME

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

Wij zijn geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.30-1730 uur
vrijdag van 8.30-21.00 uur
zaterdag van 8.30-16.00 uur
C/ bent welkom.

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON

Voor het snel en deskundig verwijderen van

WESPENNESTEN

b.g.g.
(0575) 55 1356

LUBBERS//HAALT

LAATSTE WEEK OPRUIMIN
DE BEZEM// ERDOOR

10% EXTRA KORTING
OP DE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

BANKSTELLEN

2'/2 + 2 zits, blank eiken / stof.
Van 4.730,- voor 2.490,-

2'/2 + 2 zits, Art Deco leder.
Van 6.195,- voor 3.895,-

2' /2 + 2 zits, stof groen.
Van 2.995,- voor 1.990,-

Hoekbank, leder groen.
Van 6.695,- voor 3.390,-

2' / j + 2 zits, leder kobalt blauw.
Van 4.395,- voor 2.890,-

2' /j + 2 zits, leder donker blauw.
Van 6.495,- voor 4.560,-

' met verwissel-

3.990,-

1.890,-

990,-

HTVoor

2'/2 zits, pitriet/ruitstof.
Van 1.795,- voor

2'/z + 2 zits, donker eiken/stof.
Van 3.530,-voor 1.765,-

FAUTEUILS

Klassieke fauteuil, effen groen.
Van 1.430,-voor 990,-

Kuipmodel pitriet/stof.
Van 1.438,- voor 790,-

Lage fauteuil, bordeaux rood.
Van 1.398,-voor 895,-

Relaxfauteuil, leder groen.
Van 3.168,-voor 1.880,-

Moderne fauteuil 'Gealux', stof
aubergine. Van 1.962,- voor 980,-

ArtDeco fauteuil, leder zwart/beuken.
Van 3.140,-voor 1.990,-

Moderne fauteuil 'Look LirTe', stof
blauw. Van 1.898,- voor 990,-

Moderne draaifauteuil, leder groen.
Van 2.230,-voor 1.340,-

WANDMEUBELEN

Modern wandmeubel 'Space',
beuken/zwart MDF.
Van 4.490,- voor 2.690,-

Dressoir, blank eiken/zwart.
Van 2.495,-voor _ 1.620,-

r eiken, 190 br.
rvoor 1.940,-

é, 200 breed.
2.580,-

Ledikant, 160x200 cm,
eiken brillant.

an 2.690,-voor 1.690,

Buffetkast, donker eiken.
Van 3.150,-voor 2,190,-

Aanbouwwand, kersenhout, 270 breed.
Van 5.635,-voor 4.490,-

Buffetkast, blank eiken, 195 breed.
Van 3.395,-voor 2.370,-

Dressoir, blank eiken patiné, 3 deurs
Van 2.550,-voor 1.785,-

DichteTV-kast, blank eiken patiné.
Van 2.623,-voor 1.965,-

Grenen dressoir, kersenkleur.
Van 3.024,- voor 2.460,-

SALONTAFELS

Donker eiken, 128x68 cm.
Van 1.078,- voor 590,-

Donker eiken, 140 x 75 cm, massief.
Van 1.278,- voor 670,-

Wortelnoten/rookglas, 130x70 cm.
Van 1.795,- voor 895,-
Ook hoektafels leverbaar

Blank beuken blad, zwarte poot,
rond 100 cm. Van 698,- voor 490,-

Moderne salontafel met formica blad,
140x80 cm. Van 630,-voor 470,-

1.665,-

Blank eiken, 140 x 80 met 4 stoelen,
gestofferde zit en rug.
Van 2.965,-voor ̂  1.920,-

met 4 stoelen,
'an 2.080,-voor 1.460,-

Blank patiné eiken met 4 stoelen, stof-
fen zitting. Van 2.539,- voor 1.790,-

Donker eiken ovaal, 156 x 103 cm.,
'stoffen zitting. Van 2.995,- voor 2.090,-

Donker eiken, , 140x80 cm.,
massief. Van yl.696,- voor l.090,-

Ledikant wit/beuken, 160 x 200 cm.,
met verlichting.
Van 1.895,-voor 1.470,-

Ledikant , achterbouw en
7200 cm.

D,-voor 1.685,-

Cascade waterbed, 180 x 210 cm
super gestabiliseerd, softside.
Van 4.495,-voor 3.690,-
(plaatsen gratis)

Linnenkast massief grenen, 2 deurs.
Van 2.738,-voor 1.790,-

uu onen &' si u p en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 46 00 ERKEND

Éénmalige aanbiedingen



Voorbereidingen al weer volop in gang:

Veiling op zaterdag 21 september
PV Vorden
Zaterdag 3 augustus hebben leden van
PV Vorden met hun duiven deelgenomen
aan een wedvlucht vanaf St.Ghislain
Horn. De uitslagen waren: H.A.
Eykelkamp en Zn l, 6, 8, 13; A en A
Winkels 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16; C.
Bruinsma 4, 17; E. Bruinsma 10, 15, 20;
M. Olieslager 11; T. Wesselink 18; G. en
H. Boesveld 19.
Verder hebben leden van PV Vorden
hebben dit weekend met hun duiven
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf
Arras. De uitslagen waren als volgt: A.A.
Jurriens l, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17; A en A
Winkels: 2, 3, 6, 8, 10; C. Bruinsma 4, 20;
H.A. Eykelkamp en Zn: 9, 15; 11 R.
Eykelkamp; M. Olieslager 18,19.

Waterspektakel op
de Berkel

lens feestweektijd<

Op zaterdag 21 september wordt in De Herberg een veiling gehouden ten bate van de restauratie van de Dorpskerk. De voorbereidingen hiervoor zijn al weer
in volle gang. Wanneer u nog oude bruikbare spullen heeft, dan dient u contact op te nemen met de veilingcommissie. Het liefst nog deze week. In overleg
met de veilingcommissie wordt alles bij u thuis opgehaald. Op 10 september zal er weer een catalogus loorden verspreid, waarin u kunt lezen welke goede-
ren er op 21 september onder de hamer gaan. Voor meer informatie kan u bellen met één van de leden van de veilingcommissie: (0575) 551961, 551673,
553081 of 551486. Zie ook advertentie.

Thea Maatkamp en Freddy Bolwerk heb-
ben afgelopen zaterdag aan de Rijks-
straatweg 93 in Warnsveld een nieuwe
antiekzaak geopend. Mabo Antiek is ge-
vestigd aan de Rijksstraatweg 93 in
Warnsveld. Freddy Bolwerk en Thea
Maatkamp hebben zich helemaal toege-
legd op antiek geloogd grenen meubelen.

Rommelmarkt
Zangvereniging Sanclust uit Steenderen
houdt op zaterdag 17 augustus haar jaar-
lijkse rommelmarkt. Deze heeft plaats op
het Gijsbertplein in Bronckhorst.

Gospelavond
Op camping De Bettelt in Zelhem wordt
op dinsdag 13 augustus een gospelavond
gehouden met medewerking van Arjan
van den Bor. Als zanger en toetsenist is
hij al enige jaren actief in de gospelmu-
ziek. Arjan van den Bor schrijft zijn re-
pertoire gedeelteijk zelf en begeleidt di-
verse nummers live op de toetsen. Verder
maakt hij ook gebruik van orkestbanden
die hij thuis zelf heeft ingespeeld. De tek-
sten worden in het Nederlands gezongen
en komen hierdoor direct en duidelijk
over op het publiek.

Verhalen en muziek
in theater "Onder
de Molen" in Linde
Theater Onder de Molen in Linde opent
op woensdag 14 augustus weer haar
poorten. Tijdens deze avond zullen er di-
verse vrolijke en boeiende verhalen wor-
den verteld door Diny Hiddink en Peter
Hoefnagels. Ook trabadour Gery Groot
Zwaaftink en goochelaar Wim Hoog-
hiemstra zijn op deze avond van de par-
tij . De opbrengst van de voorstelling is
bestemd voor de restauratie van de mo-
len. Aangezien er meer een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar is, is het raad-
zaam om van te voren kaarten te reserve-
ren. Voor meer informatie kan men bel-
len met 55 69 87.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan temt 't van Weevers uit

Op zaterdag 7 september wordt het
Open Warnsvelds Kampioenschap
Kanovaren gehouden. Dit evenement
heeft plaats tijdens de feestweek. Er zal in
vijf categorieën worden gestreden. In de
eerste categorie komt de jeugd van acht
tot en met 10 jaar uit. Ook voor de jeugd
tussen de 11 en 14 jaar is er een aparte ca-
tegorie. Verder is er een wedstrijd voor
iedereen vanaf 15 jaar en ouder. Tot slot
worden er wedstrijden gehouden met
tweepersoons kajaks en driepersoons
Canadese Kano's. Afhankelijk van het
aantal deelnemers zullen er eerst series
worden gevaren, waarna de acht tijdsnel-
sten via het knockout systeem zullen uit-
maken wie zich kampioen mag noemen
en de daarbij behorende beker in ont-
vangst mag nemen. Voor meer informatie
kan men bellen met Fun Sport Total (52
1044).

A.J. Stoter uit Zelhem zeer tevreden over Daewoo:

Jaar*gratis autorijden zit erop

De heer A.]. Stoter uit Zelhem is laaiend enthousiast over het Koreaanse automerk Daewoo. Nadat Stoter in 1995 een proefrit had gemaakt bij garage
Groot Jebbink in Vorden, viel hij met zijn neus in de boter. Hij was namelijk één van de honderd personen in ons land die een jaar lang gratis met een
Daewoo mocht rond rijden. Het enige dat Stoter daarvoor moest doen was elke maand een evaluatieformulier invullen. Afgelopen maand zat het jaar erop
en besloot Stoter de wagen te kopen. "Daewoo is mij uitstekend bevallen. Het is echt een geweldige wagen die perect op de weg ligt en zeer zuinig rijdt", ver-
telt de heer A.]. Stoter. Ook Garage Groot Jebbink verdient wat hem betreft een pluim. "Het is een echt familiebedrijf waar ze nog tijd voor je hebben."



mode voor
het héle gezin

Sïïmfc
fashion

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

WIJ HOUDEN OP 14 -15 -16 EN 17 AUGUSTUS
EEN ZOMERRESTANTENVERKOOP

De laatste zomerWeding
gaat nu de deur uit voor

Z

(S)

7?°
ZOEK MAAR UIT!'»" r

Kom wel snel, want op=op!

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Tijdens de
Ruurlose
braderie in zaai
De Keizerskroon
Dorpsstraat 15 te Ruurlo

weer voor oon
gezellige avond
zorgen

net als de jaren voorheen
na het buitengebeuren

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:
Hitmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2 halen 1 betalen
van 21.OO tot 22.OO uur

Licht door:
NOCI LICHT

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957



mm win? /

zaterdag 17 en zondag 18 augustus 1996 op het gemeentelijk sportpark Oude Zutphenseweg
te Vorden. Aanvang beide dagen om 10.OO uur

Poule-indeling
en programma
POULE A

Feijenoord
WV
Sparta
PSV

Clubkleuren POULE B

rood/wit/zwart
geel/zwart
rood/wit/zwart
rood/wit/

Ajax
Willem II
Distr. Oost
Vorden

Clubkleuren

rood/wit
rood/wit/blauw
blauw
geel/zwart

PROGRAMMA ZATERDAG 17 AUGUSTUS

speelduur 2x20 minuten
9.30 uur Opening en presentatie teams

10.30 uur Feijenoord - Sparta
10.30 uur PSV - WV
11.20 uur Ajax - Vorden
11.20 uur District Oost - Willem II
12.10 uur PSV - Sparta
12.10 uur VW - Feijenoord
13.00 uur District Oost - Aj ax
13.00 uur Willem II - Vorden
13.50 uur VW - Sparta
13.50 uur PSV - Feijenoord
14.40 uur Willem II - Ajax
14.40 uur Vorden - District Oost

PROGRAMMA ZONDAG 18 AUGUSTUS

veld

l
2
l
2
l
2
l
2
l
2
l
2

heerlijk

haalt u bij' t winkeltje in brood en banket

Proef onze echte
Franse
specialiteiten.
Ook om zelf
thuis af te bakken.
Bonappétit!

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

Wij wensen H een
geslaagd toernooi.

Met 't Pantoffeltje
bent u altijd de winnaar!

bodega

Tot ziens: Frank en Mirjam Meulenhroek
Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

speelduur 2
10.30 uur
10.30 uur
11.20 uur
11.20 uur
12.10 uur
12.10 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.50 uur
13.50 uur
14.40 uur
14.40 uur

x 20 minuten
nr. 4 poule A
nr. 4 poule B
nr. l poule A
nr. l poule B -
nr. 3 poule A
nr. 3 poule B -
nr. l poule A
nr. l poule B •
nr. 4 poule A
nr. 3 poule B
nr. 2 poule B
nr. l poule A

nr. 3 poule B
nr. 3 poule A
nr. 2 pouie B
nr. 2 poule A
nr. 4 poule A
nr. 4 poule B
nr. 2 poule A
nr. 2 poule B
nr. 4 poule B
nr. 3 poule A
nr. 2 poule A
nr. l poule B

veld
l
2
l
2
l
2
l
2
2
l
2
l

15.45 uur Prijsuitreiking

.̂UCHTBUgSEN

steeds doeltreffend!

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden
telefoon (0575) 55 12 72

Ook met de

Verstoppers

Keurslagerij
Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

Fam. J. Huftink
' Burg. Galleestraat 3

Vorden
Telefoon 552222

Gesigneerde Ajax-bal cadeau bij
De Ajax-rekening!

Raadhuisstraat l, Vorden, telefoon (0575) 55 18 86, fax (0575) 55 12 52

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, telefoon 55 13 84

drukwerk dat
gezien wordt.
Het "gezicht" van
uw bedrijf wordt

mede bepaald
door uw druk-

werk. Het is uw
visitekaartje dat
en

b(

rtberispelijk

wort uitte

ziek zowel in
ontwerp, opmaak.

kleur en tekst
Goed Drukwerk
valt op... sterker,
het verhoogt de

herkenbaarheid
van uw onderne

mina.
Wii ziin daarin uw

partner!

DRUKKERIJ



BLOEMEN
2 bossen naar keuze

BEGONIA'S 2
8,95
9.95

Volop

BOERENKOOLPLANTEN

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Vrijdag staan wij er weer

SPERZIEBONEN
een heel kilo

OPAL PRUIMEN
een heel kilo

1,50

1,95
KOLDEN HO F's Versmarkt

Aantrekkelijke
vlieg vakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank reizen kunt

boeken, is u vast al bekend.

Maar weet u ook dat elke reisvcrko-

pcnde Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-

vakantics beeft? Aantrekkelijke bestemmingen

voor nog aantrekkelijker prijzen. Loop snel

eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

Aruba
nu voor l895,~ p.p.

Vertrek: augustus en september.
Hotel Bushiri Beach Bounty, all inclusivc!
Incl. l dag autohuur.
Vertrek op maandag/donderdag.

Cuba
nu voor 2498,'- p.p.

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

Vertrek: 16, 23 en 30 augustus.
Rondreis 'Grand Tour de Cuba' vanaf Holguin
en l week Hotel Club Amigo Mayanabo,
all inclusive!

Florida
nu voor l l50f~ p.p.

Vertrek: t/m 31 augustus.
Vlucht incl. 7 dagen autohuur en l nacht hotel.
Minimaal 2 personen.

Dominicaanse Republiek
Punta Cana

nu voor l825f— p.p.
Vertrek: l t/m 29 september.
9 dagen hotel Iberostar Bavaro Resort,
all inclusive!
Direct aan het strand en in het centrum gelegen.

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vorden: 0575-557837; Hengelo: 0575-468440; Stec-nderen: 0575-458105
Kcijenboru: 0575-468480; Haak: 0575-557878; Wirhinoml: 0575-557865

6e Wim Kuijper-toernooi voor D-pupillen^JKaterdag 17 en zondag 18 augustus djBt Gemeentelijk Sportpark

'Jeugdvoetbal zal altijd (lijven boeien'
Voetbalvereniging Vorden houdt
zaterdag 17 en zondag 18 augustus
het 6e Wim Kuijper Toernooi voor D-
pupillen. Dit evenement heeft plaats
op het sportcomplex van W Vorden
aan de oude Zutphenseweg. Evenals
voorgaande jaren kent het toernooi
weer een sterk deelnemersveld. Zo
zijn onder andere de D-pupillen van
Ajax, Feyenoord en PSV van de partij.
Het Kuijpertoernooi kent dit jaar
ook een primeur, want op 17 en 18
augustus zal voor het eerst de selec-
tie van de KNVB District Oost in actie
komen. Vorig jaaf werd deze regio
nog vertegenwoordigd door de afde-
ling Gelderland van de KNVB, maar
vanwege de nieuwe indeling van de
competitie bestaat dit elftal niet
meer.

In tegenstelling tot 1995 doen er dit
jaar geen buitenlandse deelnemers
mee aan het Kuijpertoernooi. Norwich
City uit Engeland - dat vorig jaar wel
van de partij was - heeft op het aller-
laatste moment afgezegd en wordt ver-
vangen door de D-pupillen van Sparta.
Volgens jeugd voorzitter Jan Borgonjen
van W Vorden wilden de Engelsen dol-
graag deelnemen aan het toernooi in
Vorden maar ontbrak het Norwich City
aan voldoende geld om de reis te kun-
nen bekostigen. "Toch zijn we weer bij-
zonder tevreden over het deelnemers-
veld. Want alle nationale toppers zijn
van de partij", aldus Jan Borgonjen.

Dit jaar zal het voor het eerst zijn dat
ere-voorzitter Wim Kuijper van de voet-
balvereniging Vorden het naar hem

genoemde toernooi niet zal bijwonen.
Wim Kuijper overleed 26 maart op 86-
jarige leeftijd in zijn woonplaats

Zutphen. Hij was sinds jaar en dag ver-
bonden aan W Vorden. In 1954 werd
Kuijper voorzitter van de club. Deze
functie bekleedde hij ruim zeventien
jaar.
Toen Kuijper de voorzittershamer neer-
legde, werd hij benoemd tot ere-voor-
zitter van de vereniging en in 1991
werd het toernooi voor D-pupillen naar
hem vernoemd. Kuijper kwam altijd
graag naar het toernooi kijken en
genoot daarvan. "Jeugdvoetbal blijft
altijd boeien", zei de heer Kuijper
enkele jaren geleden tegen een verslag-
gever van Weekblad Contact.
Volgens jeugdvoorzitter Jan Borgonjen
was Wim Kuijper elk jaar van de partij.
"Vorig jaar was hij er beide dagen. En
als het hem te druk werd dan trok de
heer Kuijper zich even terug in de
bestuurskamer. Je zult begrijpen dat
wij hem dit jaar absoluut zullen mis-
sen", aldus Borgonjen.

Er zal zaterdag 17 augustus in twee
poules worden gestart.
Poule A bestaat uit Feyenoord, VW,
Sparta en PSV. In poule B zitten Ajax,
Willem II, District Oost en Vorden.

De eerste teams van poule A en B
strijden op zondag 18 augustus om
de twee finaleplaatsen.
Na de finale heeft de prijzenuitrei-
king plaats met medewerking van de
plaatselijke muziekvereniging
Concordia.



Regenbuiten gooien geen roet in het eten tijdens 20e Kastelenrit:

Schitterende demonstratie Hongaarse ruiters
Toen voorzitter Johan Morde van In
de Reep'n afgelopen zondag om half
zeven opstond/ regende het keihard.
Met de twintigste koetsenrit in het
vooruitzicht hield hij heel even zijn
hart vast. "Als dat maar goed gaat
vandaag", dacht hij bij zichzelf. Toch
was hij niet meteen uit het veld ge-
slagen. Norde pakte namelijk een
handdoek en liep naar buiten en ging
zich daar vervolgens douchen.

Om half negen gingen de eerste rij-
tuigen op de kasteelweide van het ge-
meentehuis van start. Er hadden zich
van te voren 103 aanspanningen aan-
gemeld voor de rit. In verband met
de slechte weersvooruitzichten waren
er echter zeventien deelnemers die af-
zegden. Secretaris Bert Brunnekreeft
betreurde de afzeggingen maar kon
zich van de andere kant ook wel
voorstellen dat sommige deelnemers
het niet aandurfden om aan de start te
verschijnen. "Er was één rijtuig bij
waar heel veel koperwerk aanzit. En
in zo'n geval begrijp ik dat je het van-
wege het weer niet aandurft om te
starten", aldus Bert Brunnekreeft.
Tijdens de ochtenrit was het al gelijk
raak. Rond elf uur kwam de regen
met bakken uit de hemel. De eerste
deelnemers waren op dat moment
aangekomen bij kasteel De Wiersse
voor een sherrystop en konden daar
nog net onder de bomen schuilen,
maar het meerendeel haalde een nat
pak. Ook h'jdens de lunch op de kas-
teelweide van het gemeentehuis be-
gon het heel even hard te regenen.
De meeste toeschouwers waren hier
echter goed op voorbereid en hadden
een paraplu meegenomen.
Nadat burgemeester E.J.C. Kamerling
de deelnemers op de kasteelweide
had toegesproken, brak rond één uur
de zon door en bleef het de gehele
middag droog. Nadat de rijtuigen wa-
ren vertrokken voor hun middagrit,

Demonstratie van de ruiters van de Hongaarse poesta's.

waren er op de l ^ l w e i d e diverse
demonstraties. Hoogtepunt van de
middag was de demonstratie van de
Csardas Ruiters van de Hongaarse
Poesta's. Zij gaven een geweldige
show. Zo sto^É^tén van de
Hongaarse ruiters met zijn linkervoet
op een paard en met zijn rechtervoet
op een ander paard en probeerde hij
in volle galop een drietal paarden aan
een teugel in bedwang te houden.
Ook de vereniging In de Reep'n was

li er eenzondag van de partij. Zo i
"Pas de deu" uitgevoerd door de ama-
zones Susan Groot Jebbink en Ina
Sloetjes en was er een demonstratie
van vier aanspanningen van In de
Reep'n onder leiding van ^É^istruc-
teur Dijkstra.
Verder was er op de kasteelweide een
gezellig strodorp ingericht waar di-
verse ondernemers zoals Wijnhuis
Vorden en zadelmakerij Hulzebos uit
Apeldoorn hun produkten aan de

man of vrouw probeerden te bren-
gen. Voor liefhebbers van sigaren was
het volop genieten in de stand van si-
garenmagazijn Braam. Eigenaar me-
vrouw Heuveling had speciaal voor
deze gelegenheid een vertegenwoor-
diger van "De Heeren van Ruysdael"
laten overkomen. Alle bezoekers van
de kasteelweide werden door haar en
Henk van der Leij uitgenodigd om
een sigaar te proeven. En dat waren
niet alleen heren. Volgens vertegen-
woordiger Henk van der Leij zijn er
de laatste jaren ook veel dames die
een sigaar roken. "Ik geef de laatste
tijd met name veel demonstratieavon-
den bij studentenverenigingen en wat
me daar opvalt is dat er heel veel
meisjes zijn die een sigaar roken. Ook
in Amerika is het roken van sigaren
op dit moment een trend onder de
vrouwen", aldus de heer Van der Leij.

Tijdens de middagrit hadden de deel-
nemers aan de koetsenrit bijzonder
mooi weer. Tijdens het defile door het
dorp scheen de zon zelfs volop en
was het publiek in grote getalen naar
het centrum van het dorp gekomen.
In totaal kwamen twintig rijtuigen in
aanmerking voor jurering voor het
Nederlands Kampioenschap. Bij de
stads- en dienstrijtuigen ging de eer-
ste plaats naar de combinatie Ten Pas
& Knook uit Winterswijk. Bij de
sportrijtuigen ging de heer T.J. Neefs
uit 's Gravenland met de eer strijken.
Hij wist net een kwart punt meer bij
elkaar te sprokkelen dan /L de Vries
uit Koekange. Cees Wempe uit
Spaarnedam werd met zijn jachtwa-
gen winnaar in de rubriek streek- en
plattelandsrijtuigen.

Tot slot behaalde T.H. Hofijzer-
Eggink uit Aalten de eerste plaats in
de categorie park- en famlilierijtuigen.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving ontwerp-

besluit (art. 13:4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

ligt vanaf 16 augustus 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer J. van Ark
Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden

adres van de inrichting: Wildenborchseweg 19

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch
bedrijf met fokvarkens, vleesvarkens, rundvee en een
kampeergelegenheid

2. naam aanvrager:

adres:
woonplaats:
adres van de inrichting
om: een revisie-vergunning voor een manege met

paardenhouderij

mevrouw S.J. Thexton en
de heer F.H. Fokkink
Larenseweg 3
7251 J L Vorden
Larenseweg 3

3. naam aanvrager: de heer H.L.H. Havekes
adres: ündeseweg 17
woonplaats: 7251 NJ Vorden
adres van de inrichting: Lindeseweg 17
om: een revisie-vergunning voor een pluimveehou-

derij

4. naam aanvrager: de heer G. Burkink
adres: Polweg 6
woonplaats: 7234 ST Wichmond
adres van de inrichting: Polweg 6
om: een revisie-vergunning voor een agrarisch

bedrijf met fokvarkens, vleesvarkens en zoogkoeien

5. naam aanvrager: de heer L.W. Bargeman
adres: Kerkhoflaan 7
woonplaats: 7251 JW Vorden
adres van de inrichting: Kerkhoflaan 7
om: een vergunning voor een hoveniers- en bestri

tingsbedrijf

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling
door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn
van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór
13 september 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel
tegelijkertijd met de bedenkingen, 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: 13 augustus 1996

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

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax. (0575) 55 74 44

24/25 augustus
inschrijving f 5V—

vanaf nu

Teams van 2 personen

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

VOOR AL UW

DRUKWERK
DRUKKERIJ
WEEVERS

- ro«T»u« n • nM AA

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK

WARNSVELD:

The Readshop
Dreiumme 55

7,232 CN WARNSVELD
Tel. (0575) 52 75 79
Fax (0575) 52 38 26

DA-DROGISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

HENGELO:
Drogisten] - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 46 20 62

STEENDEREN:

Mevr. v. Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3
7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

Profiteer nu nog van onze
keuraanbiedingen op

0)

Heft

^eswaren naar keuze

K E U R

KEURSLAGER

GMAN
n, tëfefpon (0575) 55 1321

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

Wij zijn met vakantie van maandag
19 augustus t/m maandag 2 september/
Zaterdag 17 augustus zijn wij na 12.30 uu,

G E S L O T E N
Dinsdag 3 september staan wij weer voor u klaar!

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Mindersnel?
Dank u wel!

Mag t wat minder (?)

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

H. K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

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



Jovink & de Voederbietels maken hun naam waar

Ruim 2.000 bezoekers op Beach Party

Het optreden van Call the Police.

Toen midden op het terrein van de
Beach Party een groot vuurwerk
werd afgestoken en enkele mensen
gillend wegliepen, dacht menige be-
zoeker even dat dit niet zo hoorde.
Maar wie wel eens vaker naar een
optreden van de Achterhoekse band
"Jovink & de Voederbietels" is ge-
weest, weet dat een dergelijke verras-
sende entree op het lijf geschreven is
van deze jonge honden van de
Achterhoekse rock 'n roll. Al vuur-
spugend kwamen de leden van de
band vanaf het terrein richting het
podium gelopen en zorgden ze voor
een waardige afsluiting van de
Vordense Beach Party die door ruim
2.000 bezoekers werd bezocht.

De 10e Beach Party ging van start met
een optreden van Call the Police. Het
gezelschap bracht uitsluitend covers
van de legendarische Engelse formatie
The Police. Met name voor de wat
oudere jongeren was het waarschijn-
lijk leuk om oude hits als "So lonely",
"Message in a bottle" en "Roxanne"
weer eens te horen. Daarna was het
de beurt aan Elwin Wentink uit
Vorden en Gilbert Brinkman uit Epse.
Deze twee gitaristen waren op een
vreemde wijze aan de programmering
van deze 10e Beach Party toege-
voegd. In eerste instantie waren ze
door organisator André schroër ge-
vraagd om op te treden tijdens de
HAM-Party die eerder dit jaar zou
worden gehouden. André Schroër
kon deze afspraak echter niet nako-
men omdat de HAM-Party op het al-
lerlaatste moment niet doorging. Toch
wilde hij de twee jongens niet teleur-
stellen en besloot ze daarom te vra-
gen voor de Beach Party. Op die ma-
nier kregen Elwink Wentink en
Gilbert Brinkman alsnog een herkan-
sing en daar genoten ze zaterdag met
volle teugen van. Ze hadden speciaal

voor deze avon<^Éelfs een nummer
geschreven dat helemaal in het teken
stond van de Beach Party.
Verrassend was ook het optreden hal-
verwege de avond van Las Senoritas
Giantanas. Kitty^Égen heeft zich de
kunst van het messenwerpen eigen
gemaakt en gooide met dodelijke pre-
cizie messen en bijlen naar twee vrou-
welijke collega's van haar die voor
een messenwerpbord stonden.

Daarna was het de beurt^h de ech-
te waaghalzen onder het publiek. Met
gevaar voor eigen leven bestond er
namelijk de mogelijkheid om zelf mee
te doen aan deze act. Uiteindelijk wa-
ren er maar enkele bezoel^s die het
aandurfden om ook voor net messen-
werpbord te gaan staan.

Met een geweer schoot Kitty Hagen
bij één van de bezoekers zelfs een

ballon uit de mond. Nadat de eerste
twee schoten mis gingen, was het bij
de derde poging uiteindelijk raak. Het
publiek wist deze waaghalzerij wel te
waarderen.

Eén van de opvallendste acts was za-
terdagavond het optreden van de
Nigeriaanse Queen Sandy & New
World Band. Queen Sandy Akukwe
is één van de eerste Nigeriaanse zan-
geressen die de Afrikaanse traditie en
de Westerse muziek vermengde tot
een vorm die we nu "Wereldmuziek"
noemen. Met haar typerende stem
wist ze tijdens de Beach Party het pu-
bliek op de dansvloer in een soort
trance te brengen. Het was alleen jam-
mer dat het geluid aan het begin van
haar optreden niet goed stond afge-
steld waardoor met name de bas veel
te hard doorkwam. Het publiek op de
dansvloer trok zich daar echter niets
van aan. Netzomin als van de regen-
bui die op dat moment boven het
Graaskampmeer hing.

Uitsmijter op het einde van de avond
was het optreden van "Jovink & de
Voederbietels". De vuurspugende
rockers uit de Achterhoek gaven een
geweldige show weg en hadden van-
af het allereerste nummer gelijk het
publiek op hun hand. Jovink & de
Voederbietels heeft inmiddels twee
cd's op de markt gebracht en is met
name bij scholieren en studenten erg
populair.
En dat was ook zaterdagavond weer
te merken. Diverse fans waren naar
het Graaskampmeer gekomen om
hun "helden" te zien.
Sommige hadden zich zelfs in een t-
shirt van het illustere gezelschap ge-
stoken of een baseballpet op hun
hoofd met het opschrift "Jovink & de
Voederbietels".

Bij de entree werden de bezoekers op een vrolijke wijze verwelkomd.
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Zeyteniaker

AK MET SERVICE

Zutphen

't Olde Lettink
! UW VAKZAAK MET SERVICE

petit restaurant
afhaalcentrum
terras
catering
Almenseweg 35a

7251 HN VORDEN
tol.. (0575) - 554001

Caribbean
bowling-
& party
centrum

AUJOBtDRUF

Groot
Jebbink

Hotel

In de

Hotel Bakker Vorden
Hotel Iwitef

Groene Jager
Nieuwstad 36 - Rondweg 2
VORDEN ̂  (0575) 55 22 22 Barchem

Groentevakman Huitink
Slagerij Vlogman
Bakkerij v. Asselt

Voor gezonde en verse brood- en

gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden
Tel. 55 18 77

(0575) 52 55 55

SPATTEN DE 7ONKEN NIET
MEER ZO VLOT IN UW AUTO,

Eckhardt

• binnen/buiten
whirlpools

• infrarood sauna's

• badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

17 AU6* KRANENBURG
BI-J BOER WEMELINK IN DE WEIE

BABYBICCENMEALBAL

Snel, zeker én betaalbaar

BLIKSEMSNELLE OPEL-SERVICE
ZONDER AFSPRAAK. VASTE PRIJZEN.

Als de vonkjes niet vlot willen spatten, /al uw auto met horten en
stoten rijden. Goede bougies brengen weer nieuw leven in uw
motor. Wanneer u dus merkt dat uw auto het even ai laat weten,
denk dan aan de bougies. Rij gewoon binnen, wanneer het u van
pas komt voor een gratis S-punten controle.

v.d. Kooi Lochem
Kwinkweerd 19-21, Lochem, tel. 0573 - 252555

Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.15 - 18.00 uur, zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

LUCHTBALLONNENSPEKTAKEL
MEDLER TRIO

KAS BENOJEN
AANVAN6 19.00 UUR

Voorverkoop; 'T olde Lettink, De Herberg en bshion Corner



Karien Wullink (17) gaat voor een jaar naar Amerika:

"Ik vind het allemaal best wel spannend"
Woensdag 14 augustus is het zover. Op
die dag vertrekt Karien Wullink voor
een jaar naar Amerika. De 17-jarige
Vordense scholiere vindt het allemaal
best wel spannend. En dat is ook logisch
want het is de eerste keer dat ze vliegt en
zolang van huis is. ''Maar ik heb er wel
heel veel zin in hoor'', zegt ze enthou-
siast. "Anders was ik hier natuurlijk nooit
aan begonnen."

Afgelopen schooljaar behaalde Karien
Wullink haar eindexamen Havo aan het
Baudartius College in Zutphen. Ze had al
heel lang het idee om na de middelbare
school voor een jaar naar het buitenland
te gaan. Karine wil graag wat van de we-
reld zien en weet op dit moment ook niet
precies met wat voor een studie ze vol-
gend jaar gaat beginnen. "Maar daar kan
ik in Amerika mooi over na gaan den-
ken", lacht ze.

De contacten in Amerika werden voor
Karien Wullink gelegd door de Rotary.
"Het afgelopen jaar zat er een meisje uit
de Verenigde Staten bij mij op school, die
een jaar lang in Nederland verbleef in het
kader van een uitwisselingsprogramma
van de Rotary. Toen ik dat hoorde, heb ik
gelijk contact opgenomen met Rotaryclub
't Kwartier van Zutphen en geïnformeerd
naar de mogelijkheden om het komend
schooljaar naar Amerika te gaan. En die
waren er. Ze hebben mij vervolgens op-
gegeven voor een selectieronde van
Rotary Nederland en daar ben ik door-
heen gekomen."

Karien Wullink vertrekt woensdag 14 au-
gustus naar Calafornië en zal het komend
jaar bij drie gastgezinnen verblijven. Deze
contacten zijn allemaal gelegd door de
Rotary. Veel tijd om te aclimatiseren heeft
Karien niet, want op 20 augustus begint
haar school. "Ik kom daar in het laatste
jaar van de Highschool terecht. Als alles
goed is krijg ik dus aan het einde van het

schooljaar een dipktta. Dat lijkt mij heel
erg leuk. ^P
In Amerika wordt zo'n diploma-uitrei-
king ook heel groot gevierd. Zoiets moet
je gewoon een keer hebben meegemaakt.
Mijn ouders zijn dan ook van plan daar

volgend jaar bij te zijn", z^kze. Karien
Wullink is heel benieuwd mir de Ame-
rikaanse leefstijl.
"Er zijn zoveel vooroordelen over Ameri-
kanen. Ik vraag me af wat daar werkelijk
van waar is. Daarom ben ik ook van plan

een dagboek bij te gaan houden voor
Weekblad Contact zodat ik de mensen in
Vorden kan vertellen over mijn verbijf in
Amerika. En op die manier kan ik ook
mooi mijn ouders op de hoogte houden",
lacht ze.

Operation Friendship bezoekt Noord-Ierland
Een Vordense groep jongeren heeft de
afgelopen twee weken een trip gemaakt
naar het Noordierse Ulster. Na aankomst
op het vliegtuig van Dublin werd de
groep verwelkomd door de Ierse gast-
gzinnen en officieel met een receptie
ontvangen door de burgemeester van
Dungannon.

Nadat het ijs al snel gebroken was tussen
de Hollandse en Ierse O F-groepen en
ook met de Amerikaanse groep die tege-
lijkertijd een bezoek aflegde, werd volop
genoten van een zeer gevarieerd pro-
gramma. Op het sportieve vlak maakte
men kennis met allerlei bergsporten zoals
bouldering, rock-climbing en abseilen.
Op het gebied van cultuur werden er his-
torische steden bezocht zoals
Londonderry, Belfast en het prachtige
Dublin. Hier genoten de internationale
tieners met volle teugen van.

Voorop stond echter het onderlinge con-
tact om zodoende een wederzijdse waar-
dering voor eikaars levenswijze te doen
groeien. De trip was voor de jongeren
een unieke gelegenheid om daadwerke-
lijk te ervaren dat "anders" lang niet altijd
"minder* is. De jongeren kwamen flink
aan de praat over tal van boeiende on-
derwerpen, waarbij ook de problematiek
rond de Ierse kwestie niet werd ge-
schuwd.
Grote indruk maakte ook het Ierse land-
schap. Heuvelachtig, dunbevolkt, prach-
tig groen met grote stille meren, de rots-
achtige grille kust afgewisseld met half-
ronde zandstrandjes waarin zelfs heldhaf-
tig een frisse duik werd genomen.
De jongelui konden verder getuige zijn
van de grootste optocht van bag-pipe-
bands ter wereld in Portrush, de fascine-

rende Giant's Causeway en Rope-bridge
en de oranjeherdenkingsmarsen.

Ter afsluiting was er een farewell party
waarbij ook de Vordense delegatie zich
cultureel van haar beste kant lieten zien

met zang, dans, toneel en spel. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat het af-
scheid na twee enerverende weken zwaar
viel en ieder de hoop uitsprak in een niet
te verre toekomst terug te keren. Als ad-
visior werd de groep begeleid door

Gerard Oosterlaken, die bij thuiskomt
vertelde vooral onder de indruk te zijn
van de allerhartelijkse Noordierse gast-
vrijheid, de groene natuur en de typisch
droge Britse humor. Kortom een heerlijke
ervaring die voor herhaling vatbaar is.



Baby Biggenmeal Bal op 17 augustus:

III jJRrfTBk, ̂ ••i v JlM M ̂  • \m^r-Jj^^

Het concert dat vorig jaar augustus werd gegeven ter gelegenheid van de cd-presentatie was hen zeer goed
bevallen. Daarom hebben de leden van Kas Bendjen dit jaar weer besloten om een feest te houden. Op
zaterdag 17 augustus is het zover. Het festijn heeft de naam "Baby Biggenmeal Bal" meegekregen en
heeft plaats in de feesttent die komt te staan op het terrein van boer Wesselink aan de Eikenlaan in
Kranenburg. Tijdens deze avond neemt Kas Bendjen afscheid van accordeonist Kasper Sasse (tweede
van links). Tevens wordt de nieuwe trekzakman aan het publiek voorgesteld. Naast Kas Benjen zal ook
het Medler Four haar medewerking verlenen aan deze avond. Ook zullen er bij mooi weer aan het be-
gin van het feest acht grote luchtballonnen worden opgelaten waaronder de grootste ballon van de we-
reld waar maar liefst 24 personen in mee zullen varen. Zie ook advertentie. •

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Biej ons •
in d'n Achterhoek
't Is afgeloopn zaoterdag en zondag gelukkig allemaole goed veloopn. At
't weerberich van volle reagcn en buujen praot dan kö'j ow wel 's zorgen
maakn. Daor hebt jao zovölle luu 'n hoop wark edaon u m m e de Beach-
party en de koetsentocht met alles d'r umme hen goed te laotn veloopn.
At dan alles in 't water volt is dat hardstikke jammer. Maor afgezeen van
't volle water 's nachs, too iederene toch al in bedde lei, veel 't geweldig
met.
Volle volk was t'r veural zondag biej 't kasteel en ok in 't Voddcnse darp.
En die hebt hier allemaole wel 'n paar kwatjes laotn liggen. En dat was ok
de bedoeling. Zo kan de horeca ok nog 's 'n goeien stuuver afschoeven nao
de organisatie!!!
Wie'w dit jaor missen biej de koetsen was Gart-Jan uut 't Goor, daor
argens achter Laorne.hen. Gelukkig maor zo'w haos zeggen want Gart-Jan
zol met zien peerde-gedoete zien hele huusholling nao de filistijnen hel-
pen. Gart-Jan was namelijk bastend afgunstig. Hee zaog 't vet altied biej
'n ander, in dit geval zien buurman, Willen Velderman. Den ree in 'n
mooie koetse en dei'j volle an tochten in de streek met. En dat kon Gart-
Jan neet goed zetn. Dus schaffen hee zich ok un peerd met koetse, en wat
t'r zoal biej kump kiekn, an. Zien vrouw was 't t'r wel neet helemaol met
eens en zei wel 's: "Weas toch wiczer, laot 'n ander toch, 't kost ons allene
maor geld da'w d'r eigenlijk neet veur hebt".
Maor dat dei'j Gart-Jan altied maor met un smoesjen af.
"'t Kump wel goed, laot mien maor", zei e dan. Maor 't kwam neet goed.
Geregeld kwammen d'r de leste tied brieve van den kearl waor Gart-Jan de
koetse van had ekoch.
"Wat schrif den kearl toch altied", vroog zien vrouw wel 's at t'r weer un
brief tussen de post zat.
"Oh, hee wil mien weer un grotere koetse vekoopn maor dat doe'k neet".
Zien vrouw gleuven dat, zee bcmuujen zich wieters maor weinug met
Gart-Jan zien peerd en koetse.
Tot den kearl van die brieve op 'n goeien dag biej eur op de stoepe ston op
un moment dat Gart-Jan neet biej huus was.
"Hee kwam now zelf maor 's. Hee wol now ve dan wel 's un keer geld zien
van de koetse die hee an Gart-Jan vekoch had."
Now, too was ut gauw gebeurd met 't koetse riejen. De koetse wier met un
paar dage weer biej Gart-Jan uut 't huus ehaald. En van wat e van de ver-
koop van 't peerd oaverhecl kon e net de smid en de zadelmaker betaaln.
Dat t'r zich wieter in huus ok nog wel 't een en ander afespöld hf lot zich
wel begriepn. Maor hee hef t'r wel van eleerd.
Hee köch zich gin grei meer at e gin geld hef. En ok ut nao 'n ander kiekn
hef e wel afeleerd. Waor met maoi^ezeg wil wean: laot 'n ander zien gang
gaon. At ow buurman 'n caravan köch, laot uum want hee mot u m ok
altied poetsen. In die tied köh iej mooi gaon wandelen of fietsen, 't Gold,
wat t'r vake ens neet is, ziej toch meestal biej 'n ander. Waorbiej mot
bedenken dat elk huus zien kruus wel hef. A'j dat veur ogen hold kö'j nog
bes gelukkig leaven, ok biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

AUGUSTUS

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

13 ANBO: middagfietstocht,
vanaf Kerkplein, info 55 17 95

14 VW Avondwandeling "den Bramcl"
14 Theatervoorstelling "Onder de mo-

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

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

Lettink
21 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
21 VW Avondwandeling "Den Bra-

mel"
24 Volksfeest Wichmond Vogelschie-

ten
25 Volksfeest Wichmond Fietsoriënte-

ringsrit
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
25 HSV De Snoekbaars:

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

mond
27 VW Lezing Landleven Oud Achter-

hoek
27 ANBO: dagfietstocht vanaf Kerk-

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

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

Lettink
29 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Wielerronde vai> Wichmond
30 Zwembad: diplomazwemmen

30-31 Volksfeest Wichmond
31 Zwembad: diplomazwemmen
31 Zwembad: kampioenschappen

zwemmen

SEPTEMBER

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

1 Zwembad "in de Dennen", laatste
openingsdag

2 VW Avondwandeling bij 't Enze-
rinck

3 VW Lezing "Landgoederen en Kas-
telen van Vorden" bij 't Hackfort

3 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-
ten

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

tink
4 HVG Linde Schaapherder Abbink,

Eibergen
4 Bloemschikken Floralia
7 Info-markt Dorpscentrum
8 Concours Hippique bij Kasteel

Vorden
10 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-

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

tink
12 Bejaardenkring Dorpscentrum
14 Open Monumentendag VW
15 Natuurwandeling Landgoed Vor-

den VW
15 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en wer-

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

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

centrum
21 PKV Jongdierendag bij drukkerij

Weevers
22 Herfstfeesttocht VRTC de Herberg

Veronica naar Hengelo

HitRadio Veronica's populaire
Zomertruuk brengt op zondag 25
augustus een bezoek aan Hengelo
voor een spectaculaire show met
optredens van onder andere
Moyoy, BED en De Sjonnies. Tij-
dens deze happening - die wordt
gepresenteerd door Bart de Graaff -
zijn door het publiek diverse leuke
prijzen te winnen. De Truuk van
HitRadio Veronica zal op zondag
25 augustus in de Spalstraat te vin-
den zijn.

Voor het lle jaar in successie komt
"Veronica naar je toe deze zomer"
met de Grote HitRadio Veronica
Zomertruuk. De komende maanden
doet deze indrukwekkende Truuk
meer dan vijftig locaties in Neder-

land aan. Tóen Veronica in haar pi-
ratentijd nog als radiozender de
woelige baren van de Noordzee
trotseerde, zocht zij het publiek
reeds op. Veronica mag zich nog
immer in een grote belangstelling
verheugen. Er komt dan ook een
waar spektakel op de mensen af.
HitRadio Veronica's Grote Zomer-
truuk - zoals de podiumwagen
wordt genoemd - beschikt over een
groot uitklapbaar podium van 10 bij
25 meter. Naast een uitstekende ge-
luidsinstallatie beschikt de Truuk
ook over kleedkamers voor de ar-
tiesten. Maar dat is niet het enige.
Veronica's promotieteam dat bestaat
uit uit zes snelle Veronica-meiden,
vergezelt de Zomertruuk op alle lo-
caties om onder meer promotie te
maken voor HitRadio Veronica.



Celfïex Pofyethermatras
Soortefp gewicftt 40, ± 14 cm dik met
aan één zijde woften afdeklaag S jaar garantie.

van 259.
van 28?,
van 299,
van 299,
van 319,
van 339,
van 369,:
van 389,
van 419,
van 479,

van 619;

voor 199,
voor 229,
voor 239,
Voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 329,
voor 339»
voor 369,
voor 399,
voor 459,
voor 539.

Prima
binnenveringsmatras
Eenzijcftg afgedetó met wol Dikte ±16 cm

nu 299,--
nu 299,--
nu 299,"
nu 299,--
nu 529,"

Deze matras is leverbaar in nog 10 andere maten

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
SoortetijK gewicht 44 met aan één.ïijcfe een
perfolatex scnuirrirubber toplaag die afgedekt is met
sctiapewo!. Dikte* 15 cm, 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210

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

van 399,
van 469^
van 449,;
van 519,:
van 549,:

van 619,:
van 799,:
van 919,:

van 1049,:

voor 3 49'
voor 399>-
voor 409,-
voor 449)-
voor 499,-
voor 549,-
voor 699,'

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

* prijs niet geldig in combinatie met
andere aanbiedingen

Wij bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten,
bijv. dit

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

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

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en pe
afgewerkt. Honderden mogelykhe
Bijvoorbeeld dit hoekstepelbec

Ledikant Summertime
i structuurzwart met beuken pote

O cm

nu 599,-
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten
Maat 140/200 cm

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

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

voor 949,"

Schuimrubbermatras

80/190
80/200

J 907.190:.'
90/200

; 9Q/2iO
90/220

i4Ö/;?ÓQ

van 795.:
van 799,;
van 895.'
van 895,:
van 995,:

van 1095,;
van 1495.:

V00r595>'
voor 595 >'
voor 649,'
voor 649,-'
voor 795»'
voor 849)*
voor 1075,-

Grote restant partij
matrassen

Nu met kortingen tot 50%

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soort en, waarbij ook
een groot aantal binnen vering-
en pocketveringmatrassen.

Leverbaar in L.
alle maten.

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

Ook leverbaar in geheel wit nu595

*RoomkJeurig ledikant met 2 nachtta-
fels. Maat 180/200 cm
van 199S« HU 1295,—
"Slaapkamer met achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. Kleur zwart
met aubergine Maat 160/200 cm
van349S.« HU 1795f-
*Slaapkamer v\ de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1995;» HU 995,--
*ScNtterencte Auping Auronde in de
kleur aubergine. Bestaande uit achter-
wand tn hoekopstefltng met twee
nachtkastjes. Inclusief handverstelbare
spiraal. Maat 120/200 cm
van 3765,»* HU 2195,—

'Slaapkamer met achterwand en twee
nachtkastjes. Zwart met beuken.
Maat 160/200 cm.
van 2295.» RU 1695,-
*Laque slaapkamer in de kleur Oceaan
blauw. Inclusief twee nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1595,» HU 795,
•Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat 160/200 cm
van 1895,~ HU 995,

SHOWROOMLINNENKASTEN
* r̂wtMeurkast roet spiegel. Kteur
zwart Maat: 253 cm breed, 220 on
rioog.
van289S.» HU 2395,—
tSchulWeurte^ eiken Jwieer met spie*
geideur ̂ 100 crn breed, 200 cm hoog.

. : : . : nu 995,-

met hatogeen verlichting 200 cm
breed. 245 cm hoog.
van 3095,= nu 1995r-

*Draa»deurkast in geloofd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.
van 2295,= HU 1295,-
*\fouwdeurkast in de Weur alpine wit
90 cm breed; 220 cm hoog
van 1895,= HU
*Schutfdeurkast ̂  blank grenen,
maat: 120 x 200 cm

LEDIKANTEN
t-PERSOONS
Ledikant mét 2 laden massief blank
gelakt vurenhout met lattenbodem
90/200
van 479,™ nu 369,—
Ledikant van MOF, wit getakt met
lattenbodem «n laden, 90/200
van 499,- nu 379,-

Ledikant van MOF, zwart gelakt
met verende lattenbodem
\an499,«= nu 349,-
Stalen ledikant met versterkte
spiraal
kteun groen 140/200
vane99/- nu 399,-
Ledikant blank gelakt met 2 nacht-
kastjes,
maat 160/200
van 1195/- nu 695,-

Ruimte
besparende

bedden

LAATKAMER CARRÉ
Bedombouw zwart met beuken

Slaapkamer JURA
Uitgevoerd in ajpine wit laque. Maat 160/200 cm

van 1495,- VOOr

Ook leverbaar in 180/200 cm

2 Rügstetmen: 199,-
ISSfeftje: 199,-

l .

BEDBODEMS
GROTE PARTIJ RESTANTEN BEDBODEMS.

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

EN ELEKTRISCH

TOT HALVE PRIJS

SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNIKONOERSTEUNING +

MIDOENZONE VERSTERKING. 9O/2OO CM
VAN 995,- NU 695,—

OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

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

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

HU 2QQ,--

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

nu
* Onderschuif combinatie wit, stalen
divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
polyether matrassen, éénzijdig
afgedekt met wol. 5 jaar garantie.

80x190 cm van 1395,=

nu 995,-
* Stapelbed in wit MDF en blank
grenen.
Maat 90x200 cm.
Inclusief lattenbodems.

van 599,=

nu 449,
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