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Geen animo voor Open Vordense Kampioenschappen

Touwtrekken afgelast
Touwtrekvereniging Vorden heeft de Open Vordense Kampioenschappen Touwtrekken van
woensdag 19 augustus afgelast. Er meldde zich slechts één team.

Voorzitter Gerrit Barink toonde zich begin deze week bijzonder teleurgesteld over de ge-
ringe belangstelling. "We hebben van te voren voldoende de publiciteit gezocht. Daar heeft
het niet aan gelegen. Ik vind het bijzonder jammer dat we de Vordense Kampioenschappen
moeten afblazen ", aldus Barink.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag23 aug. 10.00 uur ds. M. Beider.

uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

Optreden jazzpianist
Hans Kwakkernaat
in theater in Linde
Jazzpianist Hans Kwakkernaat is woens-
dagavond 19 augustus te gast in theater
Onder de Molen in buurtschap Linde.
Kwakkernaat speelt hier in het kader van
de woensdagavondserie Verhalen en mu-
ziek'. Elke woensdagavond in de maan-
den juli en augustus opent theater
Onder de Molen haar deuren en treedt
een vaste groep verhalenvertellers en
musici op met verhalen en muziek.
Hans Kwakkernaat is afgestudeerd aan
het conservatorium in Arnhem en
maakt onder andere deel uit van jazzfor-
matie The Mill's Brothers'. Tijdens het
optreden in de lindesche molen wordt
Kwakkernaat bijgestaan door zanger
Boris Tomas. Samen zullen ze enkele
bluesnummers ten gehore brengen.
Verder zijn op woensdag 19 augustus
goochelaar Wim Hooghiemstra en de
verhalenvertellers Diny Hiddink en Peter
Hoefnagels weer van de partij.
De woensdagavondvoorstelling van 12
augustus werd geopend door burge
meester Kamerling. Hij bracht een be
zoek aan de Lindesche molen in het ka-
der van de afgeronde restauratie. Dit
voorjaar is de molen voorzien van een
nieuw rietdek. In zijn toespraak prees
burgemeester Kamerling de vrijwilligers
van het theater in linde die zich elke
keer weer belangeloos inzetten voor de
voorstellingen in Onder de Molen. Naast
de vaste groep artiesten die op woens-
dagavond pro deo optreedt, werken er bij
het theater in linde tien medewerkers
achter de schermen. "Zonder jullie inzet
is het niet mogelijk om dit soort voor-
stellingen te houden", aldus Kamerling.
Vervolgens bedankte Peter Hoefnagels
van theater Onder de Molen burgemees-

Nü boeken
is geld besparen!
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ter Kamerling voor zijn woorden en no-
digde hij andere leden van het gemeen-
tebestuur en de gemeenteraad uit om
ook eens een kijkje te komen nemen in
het theater in linde.

Fietsorienteringsrit
De Oranje Commissie Medlertol houdt
zondag 30 augustus een orienteringsrit
voor fietsers. De start is bij 't Wapen van
't Medler.

Kankerbestrijding
in Vorcüü op zoek
naar collectanten
Ook met twee uurtjes collecteren voor
het Koningin Wilhelmina Fonds levert u
een bijdra^taan kankerbestrijding in
Nederland!wt jaar wordt gecollecteerd
in de week van 7 tot en met 12 septem-
ber. Het ingezamelde geld gaat naar kan-
keronderzoek, voorlichting en begelei-
ding van kankerpatiënten. Motto van de
collecte is 'Geef om leven'.
Wilt u zich als collectant inzetten voor
de Nederlandse Kankerbestrijding, dan
kunt u zich aanmelden bij mevrouw A.
de Vries, Hoetinkhof 51, telefoon (0575)
55 19 41 of mevrouw H. Wichers,
Hoetinkhof 49, telefoon (0575) 55 23 07.

Natuurwandeling
Het Wereld Natuur Fonds houdt zondag-
middag 23 augustus een natuurwande-
ling over landgoed De Wildenborch. Dit
landgoed was eens eigendom van de be-
kende Achterhoekse dichter A.C.W.
Staring.
Ondanks het feit dat het landgoed be-
trekkelijk klein is, behoort het tot de
mooiste terreinen in de Gelderse
Achterhoek. Zo is de plantwereld er bij-
zonder rijk met verschillende zeldzame
soorten. Een gids van het Wereld Natuur
Fonds zal u dat allemaal tonen. Het ver-
trek van de wandeling is bij de kapel aan
de Kapelweg nabij het landgoed dat gele
gen is tussen Vorden en Lochem.
Voor meer informatie kan men bellen
met Job Teeuwen, telefoon (0575) 43 11
98.

Beach Party op Internet
Nog even weer nagemeten van de Beach Party? Dat kan! Surf naar de Internetsite van
Weekblad Contact en bekijk de vele foto's die wij maakten op vrijdag 7 en zaterdag 8 au-
gustus. Ons intemetadres is http://www.weeversjil/contact.

hi het verslag van vorige week stond ten onrechte dat de 12e Beach Party 45.000 bezoekers
trok. Het mag duideh'jk zijn dat onze verslaggever zich hier een nulletje vergiste. Het be-
zoekersaantal was derhalve geen 45.000 maar 4.500.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 aug. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
- fr. B. Broekman, Oec. dienst m.m.v. de school
"de Garve"; in de RK Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 aug. 10.00 uur dhr. W. Schot; 19.00
uur ds. M. Berg, Barchem.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 22 aug. 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 23 aug. 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 22 aug. 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag23 aug. 10.00 uur Oec. dienst.

Weekendwacht pastores
23-24 aug.: Pastor H. Jaspers. Zutphen. tel. (0575) 52
7080.

Huisarts 22-23 aug.: dr. Haas. Christinalaan 18,
telefoon (0575) 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
22-23 aug.: G.W. Jelsma.
70. Spreekuur voor spoedg
dag van 11.30-12.00 uur.

:em, tel. (0573) 25 18
len zaterdag en zon-

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsledj^le hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.̂ ^9.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich 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
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 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 09.45-10.15
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).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel.
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij het SWOV-kantoor, Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

WV-kantoor teL
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' 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.

Infodierenbeschenning. 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) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32. tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel.
(0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV tel
553405.



UMBURGSE VLAAIEN
OP DE ITAUAANSE TOER

CAPUCCINO-VLAAI
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

1C50
voor een zomerprijs van m W •

KEUZE UIT ITALIAANSE BROODJES ZOALS

CIABATTA - PANINI
wit of bruin. Weer 'ns wat anders.

deze en alle soorten broodjes dit weekend

6 HALEN 5 BETALEN
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

'VORDENS
KASTEELTJE'
Een roomboter-rozijnenbrood
met verse appel, walnoten,
kandij en een vleugje kaneel.

ook lekker om cadeau te geven of te krijgen

BOSVRUCHTENVLAAI
met of zonder slagroom,
goed voor 6 punten 8!95

Vers is bij ons warm of net afgekoeld!
In onze producten zijn daarom gelukkig geen conserveringsmiddelen nodig!

Dus is vers... natuurlijk, lekker en gezond

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

BEDANKT
IK DENK MET VEEL PLEZIER TERUG AAN DE
LEUKE EN GEZELLIGE JAREN IN

OM HET KORT TE HOUDEN:
- DE LANGE DAGEN, DE GROTE DRUKTE EN

DE HELE ORGANISATIE ZIJN MIJ
ALLEMAAL TE VEEL GEWORDEN EN BEN
DAN OOK BLIJ DAT MIJN MOEDER DIT IN
ANDERE HANDEN HEEFT OVER LATEN
GAAN.

IK WIL DAN OOK IEDEREEN, VASTE KLANTEN,
KENNISSEN EN COLLEGA'S BEDANKEN VOOR
DE ENORME FIJNE TIJD DIE IK HEB GEHAD,
IN

S I I C H I I K C [ « « [ N D ! UI

PATRICIA TEN BARGE.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zètf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)5515 14

SCHAARPLATFORM

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

ledere zaterdag
naar uitgaanscentrum

Dieka
in Markelo

vertrek 21.40 uur vanaf het
marktplein Vorden

HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Extra voordelig:
7 KIPPENPOTEN VOOR 1 TIENTJE!

WOENSDAG 6EHAKTDA6
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 1,50 per stuk

VRUDAfi PIEKENDAfi
10 soorten

VLEESWAREN/

WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij™

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Boterhamworst

100 gram F l j~

Zure zult
100 gram f 1j~

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDMNBIEDIN6

Hamlappen
, f O QC

1 kilo I 9,99

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 vlindervinken +

4 boomstammetjes
samen f 7,95

Hef adres voor uw barbecue-partij

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
RG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
STBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

EHBO-Vereniging

Bij voldoende deelname start
de EHBO Vorden in oktober
weer met een cursus voor het

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

Aanbiedingen geldig
maandag 17 augustus t/m zaterdag 22 augustus

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gtas in Icod atelier
p
»v

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

Andijvie
panklaar, 500 gram i.49

Bloemkool
hagelwit, per stuk

-,98

Triumph
handperen

3.49

Lekker roerhakken!

Wok-schotel

500 gram mm •

Schijf
water

meloen

O98
•

per kilo

NU VOLOP ZOMERFRUIT



Wij zijn dolblij met de geboor-
te van onze zoon

Mischa

04-08-98

Raymond Kuit en
Jollanda Jurriëns

len Dalessingel 58
7207 LL Zutphen
(0575) 57 10 10

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze dochter

Joanne

Zij is geboren op 13 augustus
1998, is 55 cm lang en weegt
3900 gram.

Zusje van Valerie

Rudie en Marina
Steenblik-Onstenk

Lankhorsterstraat 11
7234 ST Wichmond

Intens gelukkig en dankbaar
zijn wij met de geboorte van
ons kleine wondertje.

Wij noemen haar

Merel

13 augustus 1998.

Trotse ouders zijn:

Aad en Diseré Tabor

De Doeschot 7
7251 VH Vorden
Tel. (0575) 55 39 54

Een wonder
is het telkens weer
't nieuwe leven
zo gaaf en teer.

Heel blij zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

Kesley
ANNEMIEKE

16 augustus 1998.

Mike en Anneke
Bouwmeister-Harmsen
en Sharon

Smidsstraat 17
7251 XS Vorden
0575-55 39 78

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van me-
deleven, aan ons betoond tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn man en broer

JAN BRUIL

betuigen wij onze hartelijke
dank.

A. Bruil-Berkelaar
H.J. Bruil

Ruurloseweg 34
7251 LK Vorden

Dagelijks verse snijbloemen
ven eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
ikte snuisterijen

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

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons
Die God is ons heil.

Psalm 68 : 20

27-8-1948 27-8-1998

Op donderdag 27 augustus a.s. ge-
denken onze lieve ouders en groot-
ouders

B.Verkerken G.W. Verkerk-Slöetjes

dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk
traden. Daarvoor zijn wij de Heer
dankbaar.

Barend en Francelyne
Rikie en Hans
Heleen en Han

Wim en Dineke
Gerdien en Leo
en kleinkinderen

Overweg 17, 7251 JS Vorden

Van 16.00-17.30 uur is er gelegen-
heid tot feliciteren in café-restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32,
Warnsveld.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 20 augustus tot
en met 16 september 1998, voor een ieder op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "Buitengebied Wildenborchseweg
19".

Dit plan heeft betrekkin^Pop het agrarisch bedrijf
Wildenborchseweg 19 en beoogt de planolo gische
basis te leggen voor de uitbreiding van het 'kleinscha-
lig kamperen' op dit perceel met een zogenaamde 'bed
and breakfast'-mogelijkheid voor passanten in een ge-
deelte van de bedrijfsgebonden. Die ruimte zal tevens
worden gebruikt als recrea^ruimte voor de gasten. Het
plan speelt in op de 'kansen' die de gebiedsvisie voor
het waardevol cultuurlandschap 'de graafschap'biedt.

Gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter
inzage het bouwplan voor realisatie van de 'bed en bre-
akfast'-voorziening. Burgemeester en wethouders wil-
len reeds nu met toepassing van het bepaalde in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 5 van de Woningwet, medewerking verlenen aan dat
bouwplan.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het bestemmingsplan (schriftelijk) ken-
baar maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN. Schriftelijke bedenkingen
tegen het bouwplan kan een ieder in dezelfde periode
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

Vorden, 19 augustus 1998.

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Wij zoeken om ons team te versterken, een

part-time

medewerker
Tijden: door de week 's avonds.

Sollicitatie schriftelijk richten aan:

4OTMDHUF

Groot
Jebbink

|SHELL TANKSTATION Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Met stip in de
Schlager Top 10

^
x

Kartoffelsalade soogr.

steak Socrates
100 gr. 4 pepersteaks

Geschnetzeltes
per 100 gr.

ggp**

498 Grieks gebr. gehakt, 4 95
100 ar "

gebraden fricandeau
gekookte achterham,
f700 gr. per soort),
samen voor ~T IQQ gr

Denk aan de prijsvraag van hot Wim Kuijper Toernooi:
Hoeveel kost de Wfm Kuijper Steak per 100 gram deze week?

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 /̂orden - Telefoon (0575) 55 13 21

Wij •—«•!•• u«» eigen risico*

*Vanaf standaard WA-Extra verzekering

ClasCarage
specialist in autoruiten

Rijksstraatweg 91, Warnsveld, Tel: 0575 • 57 24 94,
10 jaar schriftelijke garantie, incl. unieke breukgarantie,

gratis* ster-reparatie (met kunsthars)
RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS



ORDEN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

m Telefax gemeente: (0575) 55 7444.

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 «ur.

•Avcmdopensteliingafd bestuur onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van 1830 tot 19.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zte de
publicaties in GemeentebuUetin)

• Spreekuren burgemeester en
wtfiouders:
Burgemeester EJ.C Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 -12.00 uur
en volgens ajspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-Meuknbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

VVfeÖtouderH. Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uur en voïgens
afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch maken
Wj de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 20.30 uut;
woensdag van 1330 tot 17.30 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uur;
vnjdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

VOND OPENSTELLING OP l SEPTEMBER 1989

Op dinsdag l september 1989 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van
18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen. De volgende avondopenstel-
ling is op 30 september 1989.

De openingstijd is met 30 minuten teruggebracht. Gebleken is dat na 19.30 uur bijna
niemand meer kwam. Vanzelfsprekend helpen de medewerkers iedereen die voor
19.30 uur binnen is.
In de periode van 18.30 tot 19.30 uur hebben gemiddeld 10 personen gebruik gemaakt
van de avondopenstelling, reden om deze service aan u voort te zetten.

LEINSCHALIG KAMPEREN

De heer M. Pater verzocht burgemeester en wethouders om een ontheffing op grond
van de Wet op de openluchtrecreatie voor het kleinschalig kamperen op perceel Van
Lennepweg 6 in Vorden. ^^

Van 20 augustus tot en met 17 september 1998 leggen burgemeester en wethouders
de aanvraag en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter
inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis (units). Kopieën van deze stuk-
ken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking schriftelijk of mondeling inbrengen. De zienswijzen betrekken
burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

- de Ruurloseweg (beide zijden) vanaf de rotonde tot de spoorwegovergang;
- de Schuttestraat (beide zijden) vanaf de Schimmeldijk tot de Ruurloseweg;
- de Vordensebosweg (beide zijden);
- de Stationsweg (beide zijden)
- de Groeneweg (beide zijden)
- de Enkweg (beide zijden) gedeelte tussen de Ruurloseweg en de Groeneweg;

b. inrijverbod (met uitzondering van bestemmingsverkeer) op:
- het gedeelte van de oprijlaan naar het kasteel vanaf de Horsterkamp na de in-

gang van het parkeerterrein voor het evenement;
- de Horsterkamp, oprijlaan aan de achterzijde van het kasteelcomplex

(Schuttestraat);

c. gebod tot het volgen van een rijrichting vanaf het parkeerterrein bij het evene-
ment richting Ruurlo.

Feestweek Wichmond van 22 tot en met 29 augustus 1998
afsluiten in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen en voetgangers van het
gedeelte van de Baakseweg vanaf de Riethuisweg tot de Beeklaan op zaterdag 22 au-
gustus 1998 van 19.00 tot 24.00 uur; de Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf de
Dorspstraat tot aan de Baakseweg, de Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der
Heijdenlaan tot aan de Boshuisweg op zaterdag 29 augustus 1998 van 12.30 tot 15.30
uur en de lindeselaak van 22 tot en met 29 augustus 1998.

Willem Kuijperjeugdvoetbaltoernooi op 22 en 23 augustus 1998
afsluiting van de Oude Zutphenseweg tussen de Hamelandweg en de
Wildenborchseweg, waarbij het verkeer vanaf de Hamelandweg de Oude
Zutphenseweg mag inrijden.

Snoeiwerkzaamheden Natuurmonumenten in de periode van 24 augustus
tot en met 18 september 1998
Gedurende deze periode zijn de Okhorstweg, de Riethuisweg, de Deldensebroekweg,
de Strodijk en de Kruisdijk op werkdagen afgesloten van 8.00 tot 17.00 uur;

Wielerronde van Wichmond op 26 augustus 1998
Van 16.30 uur tot 21.30 uur zijn de Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf de
Dorpsstraat tot aan het pand Baron van der Heijdenlaan 21, de Baron van der
Heijdenlaan, de Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot aan de
Beckenstraat in Wichmond, afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen.

UIS-AAN-HUIS INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL

Op dinsdag l september 1998 start de huis-aan-huis inzameling van klein chemisch
afval. Kijk in uw afvalwijzer wanneer de chemokar bij u in de buurt komt en u uw
klein chemisch afval kunt inleveren. Volgende week krijgt u in deze rubriek meer in-
formatie over de huis-aan-huis inzameling van het klein chemisch afval.

'BJ* JLJ OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud

het Wiemelink 40 Stichting kinderopvang bouw tijdelijke
Vorden unit voor buiten-

schoolse opvang

datum ontvangst

10 aug. 1998

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Country&living fair van 23 tot en met 27 augustus 1998
a. parkeerverboden voor:

de Horsterkamp (beide zijden) inclusief de oprijlaan van het kasteel en de paral-
lelweg met uitzondering van de langsparkeerhaven;

Let op!!
De chemocar komt er weer aan!
Van dinsdag l september tot en met
vrijdag 4 september komt de chemocar
door alle straten in de bebouwde kom
vanVorden.Voor het buitengebied geldt
een aparte regeling. Zoek uw huishou-
delijk chemisch afval alvast uit.

Meer informatie in de afvalwijzer
1998/1999 en binnenkort op deze
gemeentepagina.

Kabaal-optocht sluit
vakantieperiode af
De meeste vakanties zitten er weer op en
iedereen moet weer een jaar hard aan
het werk. Om deze vakantietijd op een
luidruchtige manier uit te luiden wordt
woensdag 19 augustus in Vorden weer de
jaarlijkse kabaal-optocht gehouden. Een
stoet van jong en oud trekt dan door het
Vordense centrum met alles wat maar la-
waai maakt.
De kabaal-optocht werd al gehouden in
de tijd van Napoleon. Na een uitstekende
tijd van veldslagen en overwinningen

trokken de bewoners van dorpen en ste-
den door de straten om de goede goden
op een luidruchtige wijze be danken. Zo
hoopten ze dat de goden zodanig prettig
gestemd raakten dat ze na een tijd van
rusten weer terug zouden keren in het
dorp en dat de goede tijden het jaar daar-
op herhaald werden.
Iedereen die zin heeft om ook aan deze
optocht deel te nemen is van harte wel-
kom. De lawaaimakers vertrekken 's
avonds vanaf sporthal 't Jebbink. Ratels,
trommels of pannendeksels zijn wel ver-
plicht maar voor het overige mag ieder-
een doen waar hij of zij zin in heeft. De
kabaal-optocht trekt door het centrum
van Vorden en eindigt weer bij sporthal

't Jebbink. De deelname is uiteraard gra-
tis.

Fietstochten
De plaatselijke VW houdt in de maand
augustus nog twee keer de bekende
Achtkastelentocht per fiets. Dit zal zijn
op woensdag 19 en woensdag 26 augus-
tus. De tocht langs de kastelen heeft een
lengte van 33 kilometer en start vanaf
het Marktplein.
De fietstocht Vordense Volks Verhalen
wordt dit seizoen ook nog twee keer ge

organiseerd en wel op donderdag 20 en
donderdag 27 augustus. Ook deze tocht,
met een lengte van 30 kilometer, start
vanaf het Marktplein. Onderweg worden
verhalen verteld zoals die al "honderden

Open Fucnsiatuin
De familie Elsman aan de Baron van de
Heijdelaan 24 in Wichmond opent 22, 23
en 24 augustus weer haar tuin voor het
publiek. Er zijn ongeveer 700 verschillen-
de soorten fuchsia's, diverse kuipplanten
en vele verschillende soorten geraniums
te zien.



Een duurzame kwaliteit
met professionele vakverf
van Sigma.

Stelt u net zulke hoge eisen aan uw schilder-
werk als de professionele schilder? Dan verdient
Sigma Vakverf uw voorkeur.

Sigma Vakverven hebben een hoog kwaliteits-
niveau. Ze zijn bijzonder duurzaam en hebben een
goede dekking. U bent verzekerd van een lange
levensduur van uw schilderwerk.

Juist bij professioneel schilderwerk geldt dat
het fundament wordt gelegd met goed voorwerk
en de keuze van het beste verfsysteem.

Goede oplossingen voor bijzondere situaties.
Voor een passend verfadvies komt u bij ons langs.

/aeccN
HOME

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

Sigma Vakverf.
Dat zit er voor jaren op.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Jansen & gal jj
autoschadebedrij f EÊ

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16 BOVAG

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS

2 Begonia's

O 2 bossen rozen

O Supergrote potchrysanten

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

AUTOBEDRIJF

ROBERT NIJENHUIS

hef adres voor uw auto

Op vakantie? Kom eerst even langs voor een

GRATIS VAKANTIE CONTROLEBEURT
afspraak niet nodig!

• Onderhoud en reparatie alle merken
m APK keuringsstation
m Verkoop nieuw en gebruikt
m Ook's avonds na afspraak geopend

voor onderhoud en reparatie

Burgemeester
Galleestraat 67e
7251 EA Vorden

Tel. (0575) 55 32 00

'Omdat het verser Is'
Zutphensnug U - Telefroii (0575| K18 85

nieuwe oogst JAMES GRIEVE
2 kilo 398
TRIUMPHE HANDPEREN
nieuwe oogst, 2 kilo 598

BROCCOLI
kilo 098
BILDSTAR aardappelen
nieuwe oogst, zak 5 kilo 598

PRONKSNIJBONEN
kilo 3g8
ROOMKOOLSALADE
MET VRUCHTEN. 200 gram 298

alle aanbiedingen z/jn geldig van
woensdag 19 t/m zaterdag 22 augustus

ZWITSERS KAASFONDUE
per pak 895

PETRELLA verse roomkaas met bleslook
100 gram

DANISH BLUE
100 gram

AMBACHTELIJK BEREIDE JAM «R
DIVERSE SMAKEN, per weckpot ƒ.

229

VI6INIE-TERRET SAUVIGNON
SUR LI E. frufflg» wiito wijn, per fles

995
WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE... !!!

N.V.A.D. A.N.D.V.

Banssehool
Bouman

Vanaf zondag 20 september a.s.

starten wij met een nieuwe cursus

stijldansen voor beginners en

gevorderden.

Open huis voor inschrijving en informatie op zondag 6

september van 19.30 tot 22.30 uur in zaal "De Engel" te

Steenderen.

Overige les plaatsen: Woensdag Wolbrink te Hengelo Gld.

£ Donderdag Otters te Wehl

Vrijdag Plein 5 te Brummen

Tevens zijn wî ok gespecialiseerd in het geven van

Country line dance.
Open les op maandag 31 augustus van 20.00 tot 22.00

uur in zaal "De Seven Steenen" te Steenderen.

Telefonische inschrijvingen dagelijks vanaf 18.00 uur op

tel. 0575 - 572462

Mirco onze drukker gaat weer terug naar Kroatië
om samen met zijn broer hun eigen drukkerij uit te bouwen.
Wij hebben hem opgeleid tot een prima drukker
en hij kan op onze gebruikte machines in Kroatië goed uit de voeten.
Wij wensen hem veel succes.

Wie neemt zijn plaats in?

Op korte termijn zoeken wij een

met ruime ervaring, die kwaliteitswerk kan maken
op onze Heidelberg- en Komori-persen, zowel
zwart/wit- als meerkleu ren werk.

Een goede teamgeest hoort daar uiteraard bij.

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties kan men richten
aan de heer L.G. Weevers jr.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL (0676) 661010 - FAX (O675) 661086
NIEUWSTAO 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - E-mail: lnfoewMven.nl - ISDN 661329



Weekblad Contact geeft drie extra prijzen weg bij WK-ballenactie:

Hoofdprijs voor mevrouw Grootbod

Mevrouw}. Grootbod-Andriessen uit Hengelo heeft de hoofdprijs gewonnen van de WK-ballen-
actie van Weekblad Contact. Gedurende de periode dat het Nederlands Elftal meedeed aan het
WK-voetbal in Frankrijk - en dat was tot het laatste weekend - plaatste weekblad Contact we-
kelijks een aantal oranje ballen in de krant. Het was de bedoeling dat de deelnemers aan de
WK-actie het aantal oranje gekleurde ballen voorzien van een WK-embleem bij elkaar zouden
optellen. Vele mensen deden mee aan de WK-actie van Weekblad Contact. Mevrouw Grootbod
uit Hengelo wist met 29 WK-ballen het juiste aantal ballen te raden van de editie Hengelo. Ze
was zeer verguld met de eerste prijs en otving uit handen van directeur L.G. Weevers jr. van
Drukkerij Weevers een geldbedrag van 250 gulden. "Dit bedrag is een mooie aanzet op een kla-
rinet te kopen ", vertelde mevrouw Grootbod aan de verslaggever van Weekblad Contact. "Ik zit
bij muziekvereniging Crescendo en heb op dit moment een leeninstrument. Het is altijd al
mijn bedoeling geweest om een eigen klarinet te kopen en dit is een mooie gelegenheid om
daar voor te gaan sparen."

Vanwege de vele inzendingen op de WK-ballenactie besloot Weekblad Contact naast de hoofd-
prijs van 250 gulden ook nog drie extra prijzen weg te geven van 100 gulden.

De heer en mevrouw Pasman uit Ruurlo waren de gelukkige winnaars van de eerste 100 gul-
den. Zij ontvingen dit geldbedrag en een bos bloemen uit handen van correspondente me-
vrouw M. Mol van Studio Contact (zie foto boven).

Op de foto linksonder feliciteert directeur L.G. Weevers jr. van Drukkerij Weevers mevrouw G.
Huetink van de Almenseweg 27 in Vorden. Ook zij ontving een geldbedrag van 100 gulden.

Het laatste geldbedrag van 100 gulden ging naar de familie Hietbrink van 't Spiker in
Wamsveld. Op de foto rechtsonder ontvangt mevrouw Hietbrink uit handen van de heer B.
Overbeek van Drukkerij Weevers haar prijs.

Gondelvaart Bredevoort vrijdag 28 augustus van start:

12 gondels bij Gondelvaart Bredevoort
Vrijdag 28 augustus gaat in Bre-
devoort de Gondelvaart van start. In
totaal bestaat er vier keer de moge-
lijkheid om de gondels te bekijken.
Naast vrijdag 28 augustus varen de
twaalf gondels op zaterdag 29 augus-
tus en vrijdag 4 en zaterdag 5 septem-
ber.

De Gondelvaart in Bredevoort trekt jaar-
lijks duizenden bezoekers uit binnen- en
buitenland. De gondels die over de oude
stadsgracht van Bredevoort zullen varen,
worden verlicht met enkele duizenden
fïetslampjes.
Er zijn weer allerlei leuke gondels ge
bouwd zoals de Toren van Pisa, Astrix en
Obelix en David de kabouter. Ook is er
een gondel die aandacht besteedt aan de

invoering van de Euro. De gondelvaart
wordt elke avond geopend met een voor-
programma. Op vrijdag 28 augustus
wordt dit verzorgd door muziekvereni-
ging Excelsior uit Bredevoort. Op zater-
dag 29 augustus is het de beurt aan de
Grolse Hofzangers. In het weekend van 4
en 5 september spelen respectievelijk De
lesselkapel uit Doetinchem en de Bokagé-
band uit Bochelt.
De gondelvaart wordt elke avond afgeslo-
ten met vuurwerk. Verder is er een tel-
kens een gezellige aftergondelvaart waar-
bij diverse dweilorkesten zullen optre-
den. Ook kan men dan met het gondel-
vaarttreintje de meer dan honderd ver-
lichte tuinen bekijken.
In de week tot 29 augustus viert Bre-
devoort Boekenstad haar 5-jarig bestaan

met tal van activiteiten. Op 29 augustus
is er een zeer grote boekenmarkt. Deze

boekenmarkt en gondelvaart sluiten die
dag keurig op elkaar aan.

Creatieve manifestatie
in Gouden Handen
op 22 en 23 augustus
m het weekend van 22 en 23 augustus
staat het onderwerp creativiteit weer
centraal in 's Heerenberg. Gouden
Handen, het creativiteitscentrum van
Nederland, stelt zich ten doel een podi-
um te zijn in de ruimste zin van het
woord, om de mens te helpen bij zijn
ontplooiing, door gelegenheid te bie-

den om zijn kunnen te exposeren en te
demonstreren aan een groot publiek.
Om deze doelstelling kracht bij te zet-
ten houdt Gouden Handen weer een in-
spirerende creativiteitsmanifestatie.
Het grote publiek kan zich in het week-
end van 22 en 23 augustus laten inspi-
reren door een dertig demonstraties
van enthousiaste hobbyisten die hun
werk tonen en demonstreren. Ina Kets
uit Toldijk doet ook mee aan deze ma-
nifestatie. Zij houdt zich bezig met hoe-
den, sieraden en geïmpregneerde figu-
ren.



Contactjes
zi jn uitslui tend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1.-
Vermelding brieven onder nr.
of inl icht ingen 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 grat is
herplaatst , de geplaatste ad-
ve r ten t i e dient wel verrekend
te worden Schriftel i jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald

• Voor de zoetekauwtjes nu
honingsnoepjes 4,95 bij de
Wereldwinkel Vorden

• Gelegenheid tot het stal-
len van caravans. Tel. (0575)
461351

• Te koop aangeboden: kin-
derledikantje, badje, kin-
derstoel, maxi-cosi. Telefoon
(0575) 44 16 49

• Weggelopen: Siamese kat,
licht beige. Telefoon (0575) 52
1819

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint op
maandag 24 augustus weer
met de nieuwe cursussen.
Inlichtingen en/of opgave Ap
Peters (0314) 64 14 36; Lucia
Mullink (0314) 62 23 61

• Te huur: caravanstalling.
Tel. (0575) 44 16 54

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

• Te koop: aardbeien, aard-
appelen; sla-, andijvie-,
groenlof-, knolraap-, boeren-
kool- en aardbeiplanten. Di-
verse soorten groenten. Snij-
bonen op bestelling. A. Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
telefoon (0575) 55 68 76

• Waterbron. Wilt u een
puntstuk in uw tuin voor het
gebruik van eigen grondwa-
ter? Bel dan: 55 28 81

• Cadeautip! Rieten mandje
met theedoek en diverse pro-
ducten f 30,-. Bij de Wereld-
winkel Vorden

• Maak jij nog reclame voor
God? 23-08-1998 om 19.00
uur in de Dorpskerk te Ruurlo

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Midzomer fietstocht Wil-
denborch. Zondag 23 augus-
tus a.s. Gestart kan worden
tussen 13.00 en 14.00 uur bij
de Wildenborchse Kapel, Ka-
pelweg 1. De tocht is 30 km.
Onderweg worden de deelne-
mers getrakteerd op koffie
me,t krentenbrood. Het in-
schrijfgeld bedraagt f 7,50
p.p., kinderen tot 12 jaar beta-
len f 5,-.

• Te koop: houtkachel met
ventilatiesysteem. Tel. 55 18
95

• Judo in Vorden. Ben je 4
jaar of ouder en je zoekt een
uitdaging? Judo introductie-
lessen o.l.v. Robert Rek, Rijks
Erkend en gediplomeerd ju-
doleraar. Waar? Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67. Info: (0543) 51
74 46 of 47 67 61.

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
HOOMOUVT

JENEVER
Lm VAM 2395

VOOR 2095

Dubbele |
Graan

Jenever

WHISKY
GLEN TAUOCH

L7R. VAN 2995
VOOR 2695

VIEUX
FLORIJN

Lm VAN 2295
VOOR 2095

r „

TALLOCU

l
PATERNINA RIOJAt

\ ROOD/WIT
75CL VAN 11

VOOR 995
10ROCKS

B€R€NT2€N
APFELKORN

70CL VAN 1625
VOOR 1395

Slijterij Wilbert en Yvonne Grotenhuys
ËÜPJLDLBfEJÜ Dorpsstraat 18 - Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13
AlTIJD OP ZOEK MUI HET IESTE

( G R A l I b

R"tfU!*.i_ Wo n _
' G L A S S

«••II

Nerif
VODKA

SMIRNOFF
70CL VAN 2350

VOOR 2095
f 10 ROCKS

l

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 19 aug. t/m dinsdag 1 sept. 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Nu boeken

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 945,-

ff 845,-

p.p.

P.p.

nu 8 dagen vanaf f O/O/"" p.p.

nu 10 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 354,-

f 895,-

f 575,-

p.p.

P.P.

P.P.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank.

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.rabobank.nl Rabobank
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

Contactjes
• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Te koop: grenen eetnoek
met rieten stoelen 150 x 90
f250,-. Tel. 55 10 25

• Stappen zetten - gewoon
doen! Practisch gerichte cur-
sus van 8 of 16 lessen op
woensdag van 1930-22.00
uur vanaf 2 september in
'Illimani', Smeestraat 2, Lo-
chem. Om tot gerichter han-
delen of beslissen te komen.
Inl./opg. Keetje de Jong, tel.
(0573) 25 43 73 tussen 13.00
en 14.00 uur

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, aleen op reservering.

DATUM:
29 augustus vol

26 september - 31 oktober
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

•een gokje in het Keijenborgs casino
f 77.50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

BAGAGEWAGENS
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11



Kas Bendjen viert zaterdag 22 augustus eerste lustrum.

3e BabyBiggenMealBal

De Vordense dialectband Kas Bend-
jen houdt zaterdag 22 augustus voor
de derde keer een BabyBiggen-
MealBal. Het spektakel heeft plaats
op het terrein van de familie Wesse-
link aan de Eikenlaan 28 in Kranen-
burg.

Er is op deze avond weer van alles te
doen. Zo zullen er diverse luchtballon-
nen opstijgen en wordt er een vlieger-
show gehouden. Verder verzorgen de
band Who's Serious en Kas Bendjen een
optreden onder het motto 'De Vordense
Night of the Proms'. In het kader van het
5-jarig bestaan van Kas Bendjen zullen al-
lerlei plaatselijke artiesten zoals Johan
Stapper en Marieke Besseling hun op-
wachting maken tijdens het optreden
van de Vordense dialectband. Ook mu-
ziekvereniging Concordia is zaterdag
van de partij.
Het BabyBiggenMealBal gaat van start
met een vliegershow en het oplaten van
zeven grote luchtballonnen. De afgelo-
pen weken heeft Kas Bendjen flink gead-

verteerd om deelnemers te krijgen voor
deze ballonvluchten. En met succes,
want er gaan zaterdagavond weer zeven
luchballonnen de lu^t in. Volgens ma-
nager Peter Humm^pk zitten er weer
hele mooie luchtballonnen bij. "Zo is er
luchtballon in de vorm van een kikker
en gaat er een triviantspel de lucht in.
Het belooft dus weer een groot spektakel
te worden", zegt hij.

Het feestterrein is helemaal aangekleed
in country & westernstijl. Peter Humme-
link: "De aankleding van het terrein is
voor ons heel belangrijk. Vorig jaar had-
den we als decor al een salon. Dit jaar is
daar ook nog een slagerij bijgekomen.
Verder zal er op het midden van het ter-
rein een grote schemerlamp komen te
staan van tien meter hoog. De schemer-
lamp is het logo van de band en staat
voor gezelligheid. We zijn daar op dit
moment nog volop mee aan het bouwen.
Het wordt echt een hele grote lamp. De
onderkant van de lampenkap heeft zelfs
een doorsnede van zeven meter."

Sophie's Home Decor breidt verf-assortiment uit:

Country Line Buitenbeits
Sophie's Home Decor aan de Dreium-
me in Warnsveld heeft het verf-assor-
timent uitgebreid met Country Line
Buitenbeits. Met Country line Buiten-
beits geeft u het houtwerk in de tuin
en aan uw woning de gewenste uit-
straling en gaat het jaren langer mee.

Country line Buitenbeits trekt diep in
het hout en beschermt van binnenuit te-
gen vochtindringing. Daarmee wordt het
risico van houtrot tot het minimum be-
perkt. Het hout kan blijven 'ademen'.
Het natuurlijke karakter en de structuur
van het materiaal blijven intact, terwijl
de levensduur aanmerkelijk wordt ver-
lengd.
Het Country line assortiment bestaat uit
twaalf dekkende kleuren en zes transpa-

rante tinten die zijn afgeleid van de
mooiste kleuren uit de natuur.
Verschillende kleurhoekjes in uw tuin
kunt u extra benadrukken door het tuin-
hout ( een borderrol, een oud stoeltje of
pergola) in een bijpassende kleur te beit-
sen. Een donker hoekje in uw tuin ziet er
direct een stuk vrolijker uit wanneer u er
een anemoonblauw geschilderd bankje
neerzet of een zonnebloemgele border-
rand plaatst.

Kortom, wie schilderplannen heeft,
moet zeker eens Sophie's Home Decor
bezoeken aan de Dreiumme in Warns-
veld. Voor een breed product- en kleuras-
sortiment en uiteraard deskundig advies
voor een professioneel resultaat.

Beach Party op Internet
Nog even weer nagemeten van de Beach Party? Dat kan! Surf naar de Internetsite van
Weekblad Contact en bekijk de vele foto's die wij maakten op vrijdag 7 en zaterdag 8 au-
gustus. Ons internetadres is http://www.weeversjil/contact.

In het verslag van vorige week stond ten onrechte dat de 12e Beach Party 45.000 bezoekers
trok. Het mag duidelijk zijn dat onze verslaggever zich hier een nulletje vergiste. Het be-
zoekersaantal was derhalve geen 45.000 maar 4.500.

Nationale trektocht doet dit weekend deze regio aan:

Vorden pleisterplaats voor
trekpaarden en haflingers
Ruim vijftig aanspanningen aange-
vuld met ruiters en amazones zullen
zondagavond 23 augustus in Vorden
arriveren en de nacht doorbrengen
op het terrein van de manage van LR
en PC De Graafschap aan de Hame-
landweg. Vorden maakt onderdeel
uit van een trektochtroute die don-
derdag 20 augustus van start gaat in
het Groningse Leek en donderdag 27
augustus zal eindigen in Den Bosch.
Hier houdt de Koninklijke Vere-
niging Het Nederlandse Trekpaard
en De Haflinger' op vrijdag 28 en za-
terdag 29 augustus haar 50e Na-
tionale tentoonstelling in de Bra-
banthallen.

Vanuit alle delen van het land zullen
aanspanningen en berijders van paarden
onder het zadel deze week van start gaan
en naar Den Bosch rijden. Er zijn in to-
taal vier routes uigezet. Route Noord zal
op zondag 23 augustus via Raalte,
Heeten, Lettele, Bathmen, Harfsen en
Almen in Vorden eindigen^paandag-
ochtend vertrekken de aanspanningen
en ruiters en amazones via Wichmond
en Baak richting Drempt. Het is voor de
eerste keer dat deze trektochten worden
gehouden. De organisatie wil op deze
manier extra aandacht schen^^ aan de
jubileum ten toonstelling in deTJrabant-

hallen in Den Bosch die elk twee jaar ve-
le duizenden bezoekers trekt. De
Nationale Tentoonstelling is op zich al
een uniek gebeuren omdat hier honder-
den paarden van twee rassen zullen wor-
den samengebracht. Die paarden zullen
op de vrijdag worden beoordeeld op hun
kwaliteiten als paarden voor de fokkerij
en op zaterdag zullen diverse shows wor-
den gegeven.
De paarden zijn van de rassen Trekpaard
en Haflinger. Twee zeer verschillende
rassen. Trekpaarden zijn gebouwd voor
het doel waarvoor zij in het verleden
werden gebruikt, namelijk voor het
voortbewegen van landbouwwerktuigen
en vervoermiddelen. Hafllingers zijn
paarden die in het verleden vooral in
Oostenrijk en Italië werden gefokt om in
bergachtige streken mensen en goede
ren te vervoeren.

Zomerrit VAMC
De VAMC De Graafschaprijders houdt
zondag 30 augustus een zomerrit (orien-
tatierit). De start is bij Gasterij
Schoenaker. De rit heeft een lengte van
circa 45 kilometer en voert de deelne-
mers geheel door de omgeving van
Vorden.

Prijsvraag drie Vordense ondernemers:

Win een ballonvlucht

Keurslager Vlogman, bakker Schu-
rink en Autobedrijf Groot Jebbink uit
Vorden bieden u de mogelijkheid om
zondag 23 augustus een gratis bal-
lonvlucht te maken na afloop van de
finale van het 8e Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi voor D-junio-
ren.

U moet er alleen wel wat voor doen. In de
Kuijperkrant die deze week als bijlage
verschijnt van Weekblad Contact staat

een prijsvraag. De goede antwoorden op
deze prijsvraag dient u tijdens het Wim
Kuijpertoernooi van W Vorden te depo-
neren in de daarvoor bestemde bus die
op het voetbalveld staat. Dit kan nog tot
de finalewedstrijd die plaats heeft om
15.45 uur. In totaal zullen acht personen
een gratis ballonvlucht maken. De trek-
king heeft plaats voor de finale van het
Jeugdvoetbaltoernooi. Na de finalewed-
strijd gaan de acht prijswinnaars - als het
weer goed is - de lucht in met de ballon.



Tonny Jumëris
AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Wegens vakantie
is ons bedrijf vanaf
dinsdag 25 augustus t/m
woensdag 2 september

gesloten
(donderdag 3 september zijn we weer geopend)

^

Bloembinderij Vorden
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax 55 30 70

Openingstijden:
maandag t/m
vrijdag
08.00-20.00 uur
zaterdag
08.00-17.00 uur

Het adres voor:
Banden
Uitlaten
Accu's
Schokdempers
Trekhaken
Sportvelgen

Verlagingssets
Sportuitlaten
Uitlijnen

Binnen zonder afspraak!

Dansen is een feest voor jong en oud
VOLWASSENEN:

BEGINNERS
EN

GEVORDERDEN

DESKUNDIG EN GEZELLIG

Aan dansen valt veel plezier te
beleven. Je bent er eens helemaal

uit en je bent in beweging.
Zogezegd een ontspannende

inspanning. Onder deskundige lei-
ding en in een grote zaal leren wij
u de beginselen van het dansen of
frissen wij uw geheugen weer op.

VOOR ELK WAT WILS

Voor iedereen is er wel een groep
waar hij of zij zich thuis voelt.
Samen of apart, alleen of met

vrienden, door de week of in het
weekend.

Dansen is plezier voor iedereen
dus ook voor u of voor jou.

Want dansgezelligheid kent geen
leeftijd.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

Wilt u meer weten over lestijden
en lesgeld, vanaf 20 augustus kunt
u bij ons terecht. U kunt zich ook

telefonisch opgeven.

vanaf 20 augustus
dagelijks, ook

telefonisch

JE BENT "IN-
ALS JE GOED

KUNT DANSEN!

DANCE

SCHOLIEREN
LOCHEM:

ZONDAG 23 AUG. en VRIJDAG 28 AUG.:

1700-19.00 UUR

LAREN:
MAANDAG 24 AUG. 18.00-19.15 UUR IN

"ZAAL STEGEMAN"

NEEDE:
MAANDAG 24 AUG. 19.30-20.30 UUR IN

'ZAAL MEYERS"

RUURLO:
DINSDAG 25 AUG. 18.15-19.30 UUR IN

"DE LUIFEL"

GEESTEREN:
WOENSDAG 26 AUG. 1700-18.00 UUR IN

"ZAAL BAAN"

BORCULO:
WOENSDAG 26 AUG. 18.15-19.30 UUR IN

"ZAAL PETERS"

VORDEN:
ZATERDAG 29 AUG. 18.00-19.15 UUR IN

"HET DORPSCENTRUM"

inschrijfgeld f 10,-

MASTERS

Jramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem, Telefoon 0573 25 18 36

nkhorst
ANDEN

Burg. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax(0575) 55 26 82

Onze prijzen zijn
inclusief BTW,
montage, ventiel,
verwijderings-
bijdrage, balan-
ceren en
een kop koffie!

THEOTERWEL*
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

In verband met de vakanties zijn wij toch in tijdnood gekomen.
19 september was veel te vroeg om een veiling te organiseren.
Daarom wordt de veiling nu gehouden op

Zaterdag 17 oktober om 19.00 uur
in zaal "de Herberg" te Vorden

De veiling wordt gehouden ten bate van de gezamenlijke kerken
te Vorden, Wichmond en Vierakker.

Wilt u wat schenken voor dit goede doel? Vaak hebt u thuis dingen staan die voor u
overbodig zijn en wat juist voor de veiling geschikt is.
Bij verhuizingen, sterfgevallen enz. weet men vaak niet waar de overtollige spullen heen
moeten. Neem dan contact op met de Veilingcommissie:

G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470,
G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld en het is voor een
goed doel.

Dinsdag 25 augustus wordt u
uitgenodigd voor een bijeenkomst
van

Oud Indië/Nieuw Guinea Gangers

fe Laren (Gld.) in zaal Stegeman,
Dorpsstraat 1, aanvang 14.00 uur.

Als spreker tracht o.a. een voor-
malig legerpredikant u te boeien
met en over zijn belevenissen!

Deze middag vindt plaats onder verantwoording
van de Ver. Oud Indië gangers 'Oost Gelderland'
Contact-adres: van Essenstraat 89 te Zutphen,
tel. (0575) 51 94 24

Wij zoeken een enthousiaste

gymleidster(er)
(gediplomeerd)

voor 2 tot 3 uur in de week
voor de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar.

GYMVERENIGING
'VELDHOEK'
Veldhoek, Hengelo (Gld.)
Contactpers.: mevr. T. Woerts 0573 46 14 00

|| v.o.f.

c r j i o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

emZelh
Tel. 0314-622267

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



Biej ons
in d'n Achterhook
He, gelukkig, daor zat gin mense te wachten. Willem Draodnaegel stapn de
wachtkamer van 'n tandarts in 't olde stationsgebouw binnen. Veur 't eerste
van zien leaven. En at e drie dage neet zo'n bastende tandpiene had ehad was e
d'r nog neet ewes. Maor 't was neet meer umme uut te holn en mos e van ar-
moe wel. Oh, hee had wel vaker tandpiene ehad maor met een slok cognac ging
't meespats wel weer oaver. Maor ok dat had now niks eholpen.

Hee had in twee dage al wel een liter van dat grei op emaakt en dat von zien
vrouw toch wel wat al te gortig wodn. Too had zee 'n tandarts opebeld en een
afspraak veur Willem emaakt. Zodoende was e now hier trechte ekommen. Nog
effen had e edach umme 't biej Bloemendaal met een olde klaore te prebeern
maor 't lek um toch te gek umme den tandarts maor veur niks te laotn wach-
ten. En wat e dan in huus te heurn kreeg!.

Hee was nog riekelijk vrog, vief veur half drie was t'r afesprokn en 't was nog
maor tien oaver twee. Hee zat t'r goed en wel too d'r een kearl met wat zien
vrouw lek ok de wachtkamer binnen kwammen. "Hoe laat gaat ie?", vroog de
vrouw an Willem. Maor Willem was druk met zien tandpiene en heurn maor
half wat de vrouw zei. Hee zei "vief veur half drie", de tied dat hee nao binnen
mos en neet de vetrektied van de trein. "Oh, dan hebben we nog wel even tijd".
Wieters reuteln de vrouw maor vedan. "Wat leuk zeg, die oude treinbanken. En
dat plafond, net een oude treinwagon. Dat je dat hier in Vorden nog tegen-
komt. Wat enig zeg".

Willem leet 't allemaole maor langs zich hen gaon. Gelukkig veur um was e al
knap op tied an de beurte De tandarts leet zien veurganger uut. "Zo meneer
Draadnagel, komt u maar".
"Wat heeft dat te betekenen, zijn we hier bij de dokter?", kwam de vrouw oave
rende. "Biej 'n tandarts, mevrouwtje, a'j met 'n trein met wilt mo'j um 'n hoek
hen. A'j gauw bunt ko'j um meschien nog zien, hee's net vetrokn" Daormet
schot Willem veur d'n tandarts de praktijkruumte in.

Twintig menuutn later was Willem de tandpiene kwiet en ston weer buutn. 't
Echtpaar ston nog op 'n hoek van 't gebouw te wachten op bettere tiejen. "D'r
kump zo weer een trein ", zei Willem onderwiel hee op de fletse trean. "Och, jij
vuile leugenaar", schol um de vrouw nog nao. Maor ok dat heurn e nauwelijks.
Zonder tandpiene was e een van de gelukkigste mensen biej ons in d'n
Achterhook. .̂

H. Leestman

Oude slinger in
Vordense beek
weer hersteld
De vijfhonderd meter lange oude slinger
van de Vordense beek ten zuiden van kas-
teel Vorden is dinsdag 18 augustus offi-
cieel in gebruik genomen. Er kan nu
weer water stromen door dit gebied. In
het verleden was de oude slinger en de
daar liggende molenvijver dichtge
maakt. De openingshandeling werd ver-
richt door ir. P.W. Langendijk, directeur
van Waterbedrijf Gelderland.
De oude slinger van de Vordense beek en
de molenvijver waren in opdracht van ei-

genaar en beheerder Het Geldersch
Landschap openg^fcaven. Dit project
werd onder andeSRnogelijk gemaakt
door een subsidie van Waterbedrijf
Gelderland. Ook van de Provincie
Gelderland werd een bijdrage ontvangen
in het kader van het Waardevolle
Cultuur Landschap. Met de uitvoering
van dit landschapsrestauratieproject is
de historische situatie ten tijde van de
19e eeuwse parkaanleg in ere hersteld.
Zowel qua belevingswaarde als uit na-
tuuroogpunt betekent dit een belangrij-
ke verbetering. De landschappelijke va-
riatie is vergroot, beekorganismen krij-
gen meer levenskansen en doordat het
water nu dieper het landgoed binnen-
dringt wordt ook de verdroging bestre
den.

Badmintonseizoen
Flash Vonten 20
augustus van start
Het badmintonseizoen van Flash Vorden
gaat donderdagavond 20 augustus weer
van start. De senioren van Flash begin-
nen dan met hun trainingen. De junio-
ren starten op zaterdagochtend 22 au-
gustus met het nieuwe seizoen. De trai-
ningen en wedstrijden van Flash Vorden
vinden plaats in sporthal 't Jebbink.

Zwemkampioenschappen
Het badpersoneel van het Vordense
zwembad In de Dennen houdt zaterdag
29 augustus de open Vordense zwem-
kampioenschappen voor de jeugd.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
in de leeftijdsklassen tot en met tien jaar
en 11 tot en met 13 jaar.
Zowel de jongens als de meisjes zwem-
men 25 meter nummers: rugslag, school-
slag en de vrije slag. Men kan zich voor
de kampioenschappen dagelijks opgeven
aan de kassa van het zwembad. Slui-
tingsdatum vrijdag 28 augustus.

Midzomerfietstocht
Zondag 23 augustus wordt in de
Wildenborch een midzomerfietstocht
gehouden. Na het succes van vorig jaar is
besloten ook dit jaar weer een fietstocht
te houden. De start is bij de Wilden-
borchse Kapel aan de Kapelweg l te
Vorden. Er is een prachtige route uitge-
zet die langs idyllische plekjes voert
waarvan bijna niemand het bestaan
weet. De tocht is 30 kilomeier lang en
gaat over goed begaanbare ^pen, zodat
deelname ook voor kinderen geen pro-
bleem hoeft te zijn. Onderweg worden
de deelnemers getrakteerd op koffie
met krentenbrood. Zie ook advertentie.

Amnesty Interna Anal
Vrijdag 21 augustus zult u een kraam
van Amnesty International werkgroep
Vorden op de markt aantreffen. Zoals u
waarschijnlijk wel weet, voert Amnesty
op dit moment actie om de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
onder de aandacht te brengen. Dit jaar is
het namelijk 50 jaar geleden dat die
Verklaring aangenomen is door de
Verenigde naties. Helaas is het zo dat er
in veel landen de Rechten van de Mens
nog steeds geschonden worden. Amnesty
wil daarom het feit onder de aandacht
brengen dat de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens 50 jaar gele

den is aangenomen. Landen worden er-
aan herinnerd dat ze de Verklaring mede
ondertekend hebben, of zouden moeten
ondertekenen.
Eén van de landen waar de mensenrech-
ten op dit moment op schandelijke wijze
geschonden worden, is voormalig
Joegoslavië. Dit gebeurt in de provincie
Kosovo, waar een meerderheid Alba-
nezen onderdrukt wordt door een min-
derheid Serven die deel uitmaken van
het regeringsleger. Op de markt kunt u
voorbedrukte kaarten ondertekenen
waarin u de verschillende partijen vraagt
zich te houden aan de Geneefse conven-
tie van 1949. De deelnemers daarvan
hebben onder andere ondertekend dat
zij personen die niet deelnemen aan de
oorlogshandelingen op menselijke wijze
zullen behandelen, zonder enig ongun-
stig onderscheid gebaseerd op ras, kleur,
religie, sexe, geboorte of welstand of enig
ander gelijksoortig criterium.
Daarnaast zal de werkgroep Vorden op
een ludieke wijze uw aandacht vragen
voor de mensenrechten. U zult 'een
mens' - beschikbaar gesteld door mode
huis Lammers - bij de kraam aantreffen
van wie één of meer rechten geschonden
worden. Als u raadt om welk recht dit
gaat, kunt u een t-shirt van Amnesty win-
nen.

Goede prestaties Jan
Weevers in Tour de
France voor ATB-ers
De afgelopen week behaalden de leden
van RTV Vierakker-Wichmond goede
prestaties. Jan Weevers rijdt momenteel
de Tour de France voor ATB-ers. Het ziet
er naar uit dat hij een goed klassement
zal rijden. Op zaterdag 14 augustus re-
den de ATB-ers de zwaartste etappe in de
tour. Jan Weevers werd er knap lle. Over
het algemeen klassement van de tour
volgende week meer.
Hengeloër Peter Makkink reed in het
Duise Kleve naar een 18e plaats. Ook ve
teraan Rudi Peters was van de partij in
Kleve. Acht omlopen voor het einde van
de wedstrijd reed hij samen met vijf ren-
ners weg uit het peleton. Het vijftal bleef
bijna de gehele koers vooruit. In de laat-
ste ronde sloten de eerste renners uit het
peleton aan. Voor Peters zat er nog een
tweede plaats in.
Op woensdag 26 augustus wordt de
Ronde van Wichmond gehouden. Deze
avond begint met de Rabo Dikke Banden
Race voor de jeugd uit de regio. Hierna
zijn de veteranen aan de beurt. De Ronde
van Wichmond wordt afgesloten met
een combinatiewedstrijd voor elite, neo-
amateurs en cyclosportieven.

OPRUIMINGSFINALE
laatste restanten

modecentrum dames & heren zomer/node

ruurlo

Dorpsstraat 22
Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 38
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KORTINGSBON
f5,- korting op het inschrijfgeld t/m 3-9-1998

Al 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland

Beheer

'Slank-klup'
f ft50

V m p. w.
Inschrijfgeld: f 21,45 + f 8,50 Ie 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:

Ruurlo Café Keizerskroon do. 18.45 uur 0573-452838
Vonten Dorpscentrum do. 19.00 uur 0314-360605
Zelhem De Brink ma. 19.00 uur 0314-344557
b.g.g. tel. 0547-292065 Joke Kragt (regioleidster)

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Gevraagd zo spoedig mogelijk
• Ervaren serveerster/kelner

leeftijd ca. 17-21 jaar.

• Oproepkrachten
voor de bediening in de weekenden.
Leertijd tot 22 jaar.

• Afwashulp
voor het weekend, plm. 20 uur per week.
Leeftijd 16-22 jaar.

• Leerling keukenbrigade
part-time en tul-time, leeftijd 17-22 jaar.

• Kamer-interieurverzorgster
leeftijd 16-20 jaar, voornamelijk in het weekend

Ramen en deuren In hout en kunststof
Perfect in ontwerp en techniek

Ramen
+ deuren

on nu naar Wesselink-Degro
voor de meest uitgebreide keuze in

ramen en deuren &
professioneel advies!

W E S S E L I N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 055-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:
EEN DYNAMISCHE GROEP . / • no OA i T OA •• AA OA 01 AA AA AA i o AAIN BOUWMATERIALEN ma. t/m do.: 08.30'17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - zo.: 09.00-13.00

gouden gids

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
korting.

Inlichtingen:

Tel. (0575) 46 15 34

PALINGKWEEK/
ROKERIJ

argo
Voortseweg 8 • Toldijk
Tel. (0575) 46 37 43

Heeft u iets te vieren,
of gewoon voor de lek-
kernij.
Wij hebben dan iets
voor u,
zeer lekker en vast niet
duur:

dagelij k* verse
of gerookte
paling

Tijdens onze jubileumactie kunt u nog tot 31 december 1998 profiteren van
feestelijke acties en aanbiedingen. En een spetterende kraslotenactie met maar liefst

tot 100% kans op gratis kopen!
Nog even de regels. Bij besteding van elke ƒ100,- ontvangt
u tijdens ons jubileumfeest tot 31 december a.s. een
kraslot. Elk lot is prijs, met een bedrag
van ƒ5,- tot ƒ100,-. Bij een aankoop in
1999 wordt het totale bedrag in mindering
gebracht. Dus hoe meer loten, hoe lager
uw aankoopbedrag in 1999 uitvalt.

VïorxJen
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Helmink heeft de middelen in huis voor gerief-
lijk slaapcomfort. Onze slaapkamerafdeling
biedt een riante keus in ledikanten, bedbodems,
matrassen, en bedtextiel.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M l N- K M A A K T H E T M O O I E R B l \ U T H U I S



Jersey hoeslakens
90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 va n 54,95

voor waterbedden
van 59,95

RU
RU
RU
RU
RU

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

RU 54,95

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

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

Lakensets Broderie wit en ecru
l-pers. van 79,95 RU 59,95
2-pers. van 119,95 RU 99,95
lits jumeaux van 139,- RU 119,00

katot

*il*van *"•'

BAD^OED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 RU 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 3,95 RU 2,95
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95 RU 2 VOOr 14,95

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95 n U VOO F 19,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 RU 39,95

Restant badlakens
effen van 49,95 RU VOOf 29,95

Grote partij baddoeken prachtige
kwaliteiten met korting van 20 tot 50%

Velours strandlaken 86/60 cm
Van 45,- RU VOOr 29,95
100/185 cm
van 69,95,- RU VOOr 49,95

Badstof strandlaken
100/180 cm van 55,- RU VOOf 35,-
90/200 cm vanaf 39,95

v ________________"___ J

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een duikprijs.
In wel 1 1 kleuren
90/200 cm van 25,95
90/220 cm van 29, 95
1 40/200 cm van 33.95
1 60/200 cm van 43,95
1 80/200 cm van 44.95
Slopen per 2 stuks

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 RU 39,00
1 40/200 van 69,00 RU 49,00
1 80/200 van 89,00 RU 69,00

RU
RU
RU
RU
RU
RU

1 5,95
19,95
23,95
33,95
34,95

9,95

Stretch moltonhoeslakens
l-pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

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

RU 24,95
RU 34,95
RU 44,95

RU 24,95

o. a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE. DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 1000 stuks
i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang ̂ fe
1-persoons kinSRessins vanaf 29,-
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

JLaura Ashley dekbedovertrekken
van f 149,95 A voor 39,-
van f 229,95 W voor 59,-
van f 299,95 voor 79,-

Croot aantai voor
de halve prijs of minder.

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

nu 59,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van/ 129,- RU 79,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 RU 29,95

Restanten badjassen
met kortingen van 50 tot 50%

M88EHS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 RU 2 VOOf 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 69,- voor 59,- RU 2 VOOf 99,-

Ganzenverenkussens
van 69,- voor 49,- nu 2 voor 69,-

Stevig vogel veren kussen
van 29,- voor 24,95 RU 2 VOOr 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- ^ RU 69,-

Wollen kussen
gevuld met wolbolletjes
van 89,- RU 69,-

Halfdons kussen
(dons/veertjes) heerlijk
veerkrachtig.
van 99,- RU 69,-

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.
van 139,- RU 99,-

Neksteunkussen
voor mee op reis met een rol van schuim-
rubber en een vulling van comforel.
van 99,- RU 69,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95 RU 9,95

keukendoek + theedoeK (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95 RU 4 VOOf 24,95

Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk RU 4 VOOr 10,00

Theedoeken
Halflinnen 9,95 per stuk

RU 5 voor 24,95
Theedoeken ruiten
in vele kleuren RU 3 VOOr 12,00

Pannenlappen
van 3,95 per stuk RU 4 VOOf 5,00

Keukenschorten vanaf 9,95

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

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 299,- RU 199,-
2-persoons 200/200 van 399,- RU 299,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- RU 349,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt
140/200 van 499,- RU 289,-
2-persoons 200/200 van 699,- RU 459,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- RU 499,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 599,- RU 399,-
2-persoons 200/200 van 899,- RU 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- RU 699,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 199,-
oxtra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- RU 99,-
2-persoons 200/200 van 249,- RU 169,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- RU 199,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- RU 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- RU 259,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- RU 299,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheen/vollen vulling en een 100% katoenen
tijk
1-persoons van 299,- RU 199,-
2-persoons van 439,- RU 299,-
Lits jumeaux van 499,- RU 369,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

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

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van RU 119,-
2-persoons 200/200 van 259,- RU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- RU 219,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Deventer
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