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Feestelijke heropening
bij Visser Mode op
woensdag 20 augustus
Na de verbouwing van de damesafde-
ling van Visser Mode houden Henco en
Tineke Elbrink op woensdag 20 augus-
tus een openingsreceptie. "Na de ver-
bouwing is onze damesafdeling een
stuk groter geworden. We hebben onze
collectie dan ook weer kunnen uitbrei-
den en er is nu ook een fraaie serre
waar de klant een lekker kopje koffie
kan drinken", aldus Tineke Elbrink.
Visser Mode presenteert tijdens haar
Mode Info-dagen alle belangrijke
trends van dit najaar. Deze Mode Info-
dagen vinden plaats van 21 tot 31 au-
gustus. Tijdens de koopzondag van 31
augustus houdt Visser Mode een
Modezondag.

Kantine sporthal 't
Jebbink opgeknapt
De afgelopen maand is met man en
macht gewerkt aan het opknappen van
de kantine van sporthal 't Jebbink.
Afgelopen zondag hielden Roelien
Hilboling en de andere medewerkers
van de kantine open huis en konden
belangstellenden een kijkje komen ne-
men.

Landbouwfederatie
houdt excursie
naar Tecklenburg
De Vordense Landbouwfederatie houdt
dinsdag 9 september een zomerexcur-
sie naar Tecklenburg en Prickingshof.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de
bus. Wie interesse heeft om mee te
gaan kan zich opgeven bij Gerrit
Schuerink, tel. (0575) 55 12 84.

Hooghiemstra goochelt
dit seizoen nog één
keer in theater Linde
De goochelaar Wim Hooghiemstra is
woensdagavond 20 augustus voor de
laatste maal van dit zomerseizoen te
zien in theater Onder de Molen in
Linde. Zijn optreden maakt onderdeel
uit van het programma "Verhalen en
muziek". Iedere woensdagavond in juli
en augustus staan de deuren van het
theater in Linde open en bieden Peter
en Nelleke Hoefnagels een afwisselend
programma. Naast Wim Hooghiemstra
zal woensdag ook de Vordense trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink zijn op-
wachting maken. Verder zijn er optre-
dens van de verhalenvertellers Diny
Hiddink en Peter Hoefnagels, de zan-
ger Henk Döll en de gitarist Jan
Guichelaar. Voor meer informatie of re-
serveringen kan men bellen met 55 69
87.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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Fuchsiatuin W E E K E N D D I E N S T E N

Van 23 tot en met 25 augustus is de
tuin van de familie Elsman in Wich-
mond weer open voor de liefhebbers
van fuchia's. Er zijn ruim 800 verschil-
lende soorten fuchsia's te bewonderen
waaronder enkele nieuwe soorten uit
België. De fuchsiatuin van de familie
Elsman is gelegen aan de Baron van de
Heijdelaan 24 in Wichmond.

Jongeren Operation
Friendship terug
uit Verenigde Staten
Boordevol indrukken zijn een groep
jongelui van een drieweeks bezoek aan
Amerika in Vorden teruggekeerd. De
jongens en meisjes verbleven daar in
het kader van Operation Friendship.
Een organisatie waarbij jongeren in de
gelegenheid worden gesteld de cultuur
in een ander land te leren keren. Om
de kosten te "dekken" verblijven ze dan
gedurende die weken bij gastgezinnen.
Dat houdt in dan het jaar daarop, in
dit geval ^^ Amerikaanse jongeren,
op de zelfij^pasis een tegenbezoek aan
Vorden brengen.
De Vordense jongens en meisjes verble-
ven in het stadje Sturbridge in de staat
Massachusetts. Steden als Boston en
New York Ikgen binnen handbereik zo-
dat een bcfl^k in het programma was
opgenomen. Verder werden typische
Amerikaanse sporten bekeken. Ook
werd er gekampeerd terwijl er vol-
doende tijd was ingepland om samen
met het gastgezin iets te ondernemen.
Het bezoek aan Amerika werd afgeslo-
ten met een "Farewell diner" waarbij
over en weer presentjes werden uitge-
deeld. Met het bezoek aan Amerika
werden tevens de aktiviteiten van de
afdeling Vorden van Operation
Friendship voor dit jaar beëindigd.
Om in 1998 de komst van de
Amerikanen te kunnen bekostigen
wordt in het voorjaar begonnen met
diverse akties zoals het wassen van au-
to's en een erwtensoepaktie.

Kas Bendjen trekt weer
volle tent tijdens
Babybiggenmealbal
De Vordense dialectband Kasbendjen
trok afgelopen zaterdagavond weer
een volle tent tijdens het derde
Babybiggenmealbal in Kranenburg.
Het terrein van boer Wesselink aan de
Eikenlaan was voor deze gelegenheid
omgebouwd tot een plein met een sa-
loon en een veranda.
Het Babybiggenmealbal ging zaterdag-
avond van start met het oplaten van di-
verse luchtballonnen. Eén van de
luchtballonnen die het luchtruim koos
was een ballon in de vorm van een beu-
gelfles van Grolsch. Hierna was er een
vlieger- en hondendemonstratie. Tege-
lijk met het oplaten van de vliegers be-
gon in de tent de band "Don't Shoot
The Pianoplayer" te spelen. Het was
jammer dat er op dat moment nog
niet zoveel mensen in de tent waren.
Toen de leden van Kas Bendjen het po-
dium betraden, was de tent echter he-
lemaal vol.

Hervormde Gemeente
Zondag 24 augustus 10.00 uur Ds. M. Beitier, Bedie-
ning van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 Ds. HA. Speelman. 19.00
uur Ds. D. van Alphen-Ubbers, Barchem.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 augustus 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 23 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 24 augustus 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores:
24-25 augustus Fr. B. Broekman, Vierakker. Tel.
(0575)44 1286.

Huisarts 23-24 augustus Dr. Dagevos, Het
Vaarwerk l, tel. 55 24 32.

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, j^Aie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 23-24 augustus JJ. de Kruif. Vorden, tel.
(0575) 55 33 72. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro 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 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

Dierentehuis 'De 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.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

2491 18~8 t/m 23~8

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

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

Aanbiedingen geldig vanaf donderdag
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P^Waldkornbroodjes^
heerlijk donker meergranenbroodje
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Rootnbotercake
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Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Dagelijks te koop

VERSE
SNIJBLOEMEN

van eigen land.
Vele keuzemogelijkheden

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

•n reinig zalf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Geboortekaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Vrijdag P/ekendag
Tien soorten vleeswaren/worstsoorten

voor f 1 j" per ons!

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 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

7 kippenpoten
f 10,-

ZATERDAG BIEFSTUKDA6
3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

ƒ 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

Slagerij/worstmakerij

DRUKKERIJ
WEEVER5

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ongerookte Achterham
100 gram f 1,98

Gebraden Runderrollade
100 gram f 1,98

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
1 pond

f4,98
1 kilo

f7,98
combi-voordeel

4 slavinken +
4 hamburgers

samen f

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Laat uw

druwerk

o n ze

zorg zijn

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOUOt» - Til 0*71 HWM. FAX HIOM. MS SMO40
MCUWtTAD M - T»1 AM - ro«T»U« a • 71*0 AA

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

"-*; ZACHTE BORREL

lLSTKAMf'
o»

f7.

Whisky

Bessen]

rlAMHFf
RAHHISTER
ScöidiNVhisky

95- Floryn, ,
Ktourfl

flmaretfo
Florino

~ ^UUMMM' •'""

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

iwwno .

l

Bij m is & timet wel heel gezellig



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochters

Caroline Aleide
en

Irene Hendrike

9 augustus 1997.

René en Ineke
Hissink-Kapper

Vordenseweg 1c
7231 PAWarnsveld
'Klein Graffel'

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

Adolf Maris

mochten wij uw hartelijk me-
deleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Familie F. Maris-
Op den Dries

Vorden, augustus 1997

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

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk start de
nieuwe cursussen op maan-
dag 25 augustus. Inschrijving
open voor puppie's, begin-
ners, gevorderden l en II, fly-
ball en behendigheidsbaan,
jachthonden. Inlichtingen en
opgave Lucia Mullink (0314)
62 23 61; Ap Peters (0314) 64
1436

• Aangeboden wegens over-
compleet (geluk in Postcode-
loterij): bromscooter Puch.
Nieuwpr. f 3999,- nu f 3499,-
incl. servicebeurten. Reacties
vanaf 25-8 (0575) 46 36 29

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

• Man, begin 60, 1,76 m,
zoekt zorgzame vrouw, bre-
de belangstelling, 48-55 jr.,
omg. 0545. Graag uitgebreide
info. Br. m. foto o. nr. R 13-1
aan bur. Contact, postb. 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: ingekuilde snij-
mais, plm. 80 ton, 960 vem,
31% ds, 353 zet. Loonbedrijf
Gotink, Lansinkweg 7, tel.
(0575) 52 14 80

• Te koop: Volvo 740 '84,
LPG, blauw, z.g.o.h. APK 8-
'98. Het Vaarwerk 19, tel. 55
20 14

• Vermist: geheel witte ka-
ter (Tommie) omgeving De
Boonk. Tel. 55 25 01

• 'Catering per brommert?
Ja, bij mij kan dat. Fred'

Na ruim 9 jaar samen, geven wij,

Jürgen Lukassen & Germaine Goossens

elkaar het ja-woord op donderdag
28 augustus 1997 om 09.30 uur in
het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 10.30 uur in de R.K. kerk St. Jan
de Doper te Keijenborg.

U bent van harte welkom tijdens
onze receptie tussen 17.30 en 19.00
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Ons adres is:
Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo (Gld.)

Op maandag 25 augustus zijn wij

Han Grotenhuijs
en
Dini Grotenhuiis-Toevank

25 jaar getrouwd.

Vrijdag 29 augustus is er gelegen-
heid tot feliciteren van 15.00-16.30
uur.
U wordt hierbij van harte uitgeno-
digd in café-restaurant 'Den Bremer'
Zutphen-Emmerikseweg 37, Toldijk.

Ons adres:
Wolffsstraat 6
7223 DP Baak
Telefoon (0575) 44 17 24

Op zaterdag 23 augustus a.s. zijn wij

l Remi en Tea
Groot Nuelend-BrunTmelman

25 jaar getrouwd.

Receptie 's morgens van 11.00 tot
12.30 uur in 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Augustus 1997
Schoneveldsdijk 1
7251 LE Vorden

„ 'f Is goed zo."

Toch nog onverwacht ging van ons heen mijn altijd
zorgzame man, onze vader, schoonvader en lieve
opa

HENDRIKUS WEEKHOUT

12 oktober 1921 t 15 augustus 1997

H.J. Weekhout-Harmsen

H.J. Mombarg-Weekhout
B.H. Mombarg

Sabine en Michiel

A.G. Rikkerink-Weekhout
H.B.J. Rikkerink

Milou
Nelleke

Kostedeweg 6
7251 MZ Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag
20 augustus om 10.30 uur in uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in uitvaartcentrum Monuta.

panklare

Ktballen
varkens-
saucijzen

SPEOAAL
GESELECTEERD

gemarineerde, gekr. <| 49 Indische grillworst, <| 85
filetlapjes, 100 gr. 100 gr.

corned beef, 100 gr.

gebraden kipfilet,
100 gr.

1
1

29

98

sellerysalade,
100 gr. o98

Keurslager

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

Keurslager Brochette, 45
per stuk

Op 28 augustus 1997 is de heer AJ. Hartelman, onderdirecteur
bedrijven van de Rabobank Graafschap-West, 25 jaar in dienst van de
Rabobankorgani^ie.
Dit zal worden gWerd op maandag l september a.s.

Aan de jubilaris en zijn echtgenote wordt een receptie aangeboden
van 18.00 tot 20.00 uur in Hotel Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.
Leden, relaties, vrienden en kennissen stellen wij door middel van
deze receptie in de gelegenheid hun gelukwensen aan te bieden.

Rabobank Graafschap-West,
ing. J. Krooi, algemeen directeur.

We werden opgeschrikt door de mededeling dat
is overleden onze (oud)schoolschoonmaker, de
heer

H.O. EGGINK

Terugdenken aan Otto kunnen we slechts met
positieve gevoelens.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
de kracht toe dit verlies te kunnen dragen.

Bestuur en personeel
Basisschool 'Het Hoge'

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Te koop: aanhangwagen
z.g.o.h. maat 90 x 1.70 m. Tel.
(0575) 55 23 48

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor één ochtend per
week. Brieven onder nr. V 22-
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: keyboard Ya-
maha PSR-36 stereo. Ge-
heel compleet met standaard,
tas en adapter. Tel. 55 24 70

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

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

• Te huur: caravanstalling.
Tel. (0573) 44 18 03

• Verloren op 14-8: ovaal
gouden dameshorloge met
bruin leren bandje (merk
Gübelin) tussen zwembad en
Het Jebbink. Tel. 55 34 44
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Mefax gemeente: (0575) ,55.74 44.

Gemeentehuis;
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur ;L:; H - :
wóensdügmiddcig vari 14,00 tot 1700 uur

• Openingstijden bibliotheek:
|£er|nzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 lot 20.30 uur,
woensdag van: 13 JO tot 1Z30 uur;

vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur
Burgemeester;E/.C Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10,00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D, MuJderije-Meuïenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot lï.00 uur
en volgens aftpraa k.

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

ERGUNNINGEN

Op 12 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de maatschap GJ. Scheffer - E.H. Broek-
gaarden voor het bouwen van een var-
kensstal op het perceel Nieuwenhuis-
weg l te Vorden;

de heer J.H. Ruiterkamp voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Mispelkampdijk 10 te Vorden;

Kluvers Vorden C.V. voor het verande-
ren en vergroten van een winkel op het
perceel Zutphense weg 39 te Vorden;

de heer W.H. Weeke voor het uitbrei-
den van een woning en carport op het
perceel de Voornekamp 8 te Vorden;

Kluvers Vorden C.V. voor het gedeelte-
lijk slopen van een winkel/garage op
het perceel Zutphenseweg 39 te
Vorden;

de heer H. Vlogman voor het geheel
slopen van een loods op het perceel
Zutphenseweg 125 te Vorden;

JJ. van den Born voor het vellen van l
larix op het perceel Nieuwstad 61 te
Vorden;

de heer J. Uilenreef voor het vellen van
l lijsterbes, l amerikaanse eik, 2 ber-
ken en het dunnen van ongeveer 1.000
m2 bosplantsoen op het perceel Koste-
deweg 9 te Vorden; het vellen van 3 ber-
ken op het perceel Kostedezijweg te
Vorden en het vellen van l ameri-
kaanse eik op het perceel Kostedeweg
te Vorden;

de heer G.P. Geldof voor het vellen van
l lijsterbes op het perceel Willem
Alexanderlaan l te Vorden.

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

NSTELLING OP 26
7

Op dinsdag 26 augustus is het gemeen-
tehuis van 18.30 tot 20.00 uur geopend,
uitsluitend voor het verkrijgen van pas-
poorten en rijbewijzen. De eerstvol-
gende avondopenstelling is op dinsdag
30 september 1997.

ITZICHTBELEMMERING DOOR OVERHANGENDE TAKKEN VAN
STRUIKEN EN BOMEN

De politie en de afdeling gemeentewerken constateren regelmatig dat op kruis-
punten het uitzicht voor het verkeer ernstig wordt belemmerd door overhan-
gende takken van struiken of bomen van particulieren.

In verband met de veiligheid van het verkeer verzoeken de politie en burgemees-
ter en wethouders iedereen die struiken van takken of bomen heeft die het uit-
zicht voor het verkeer belemmeren, deze takken te snoeien, zodat het verkeer
weer vrij uitzicht heeft. Ook kunnen takken die over trottoirs hangen belemme-
rend zijn voor voetgangers, met name indien zij slecht ter been zijn. Zoudt u ook
deze takken willen snoeien?

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

13-08-97H.G. Stoltenborg Polweg 2
Wichmond

verbouwen van een
berging tot
werktuigenloods

Deze bouwaanvraug kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ITVOERING RECONSTRUCTIEPLAN PLANTSOENEN PLAN ZUID

Burgemeester en wethouders willen in het najaar van 1997 een deel van de plant-
soenen in plan Zuid reconstrueren. Verschillende vakken zijn aan vervanging toe.
Daarnaast is met name het onderhoud aan rozenvakken en hagen erg arbeidsin-
tensief en dus duur. De kwaliteit van het onderhoud van de vakken moet wel op

een aanvaardbaar niveau blijven. Door zoveel mogelijk bodembedekkende hees-
ters toe te passen kan dit zonder dat hiervoor chemische onkruidbestrijdings-
middelen nodig zijn.
De meidoorns in deze wijk zijn verminderd vitaal en de goudiepen worden regel-
matig aan-getast door iepziekte. Om deze redenen willen burgemeester en wet-
houders deze bomen vervangen door andere soorten.
Er zijn werkzaamheden gepland aan (gedeeltes van) plantsoenen van de Nieuw-
stad, Beatrixlaan, Margrietlaan, Dr. W.C.H. Staringstraat, Deldenseweg, de Hor-
sterkamp, P van Vollenhovelaan, Prins Clauslaan, Willem Alexanderlaan en de
Christinalaan.

Het plan omvat:
- het rooien van 43 vakken met rozen;
- het rooien van 55 bomen;
- het rooien van 13 hagen;
- het rooien van 11 vakken met heesters;
- het planten van 56 vakken met bodembedekkende heesters;
- het planten van 4 vakken met botanische rozen;
- het planten van 62 bomen;
- het inzaaien van 50 m2 gazon.

Tot en met woensdag 3 september 1997, ligt het reconstructieplan bij de afdeling
gemeentewerken (boerderij) ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan ons kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met diverse activiteiten in Vorden hebben burgemeester en wethou-
ders besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen:

- afsluiten voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van de
Bongerd tussen de huisnummers 6 en 12 op zaterdag 23 augustus 1997 van
14.00 uur tot zondag 24 augustus 09.30 uur (buurtfeest);

- afsluiten voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van de
Kerkweide op zondag 24 augustus van 19.00 tot maandag 25 augustus 01.00 uur
(buurtfeest);

- afsluiten voor alle be^uurders van voertuigen behalve voetgangers op werkda-
gen van 08.00 tot 17.̂ Pliur vanaf 25 augustus 1997 tot en met 12 september
1997, of zoveel korter of langer als noodzakelijk is, van de Eldersmaat en de
Riethuisweg tussen de Hamminkweg en de Deldensebroekweg (snoeiwerk-
zaamheden aan de bomen door de Vereniging Natuurmonumenten);

- afsluiten in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen behalve voet-
gangers van de Dorps^jaat, de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot aan het
pand Baron van de^pleij denlaan 21, de Baron van der Heijdenlaan, de
Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot aan de
Beckenstraat in Wichmond op woensdag 27 augustus 1997 van 17.00 uur tot
21.30 uur (wielerronde van Wichmond);

in verband met defeestweek in Wichmond van 23 tot en met 30 augustus 1997 gelden de vol-
gende verkeersmaatregelen:

afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen inclusief voetgangers van een
gedeelte van de Baakseweg vanaf de Riethuisweg tot aan de Beeklaan op zater-
dag 23 augustus 1997 van 19.00 tot 24.00 uur;

- afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van:
- de Dorpsstraat;
- de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de Baakseweg;
- de Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot aan de

Boshuisweg en de Beeklaan, op zaterdag 30 augustus 1997 van 12.30 tot 15.30
uur;

- een parkeerverbod voor de Beeklaan van 23 tot en met 30 augustus 1997 van
19.30 tot 23.30 uur;

- afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van de
Lindeselaak van 23 tot en met 30 augustus 1997.

ANVRAGEN ONTHEFFING KLEINSCHALIGE KAMPEER-
GELEGENHEDEN

Voor het bieden van recreatief nachtverblijf in de openlucht (bijvoorbeeld in ten-
ten en caravans) op kleinschalige kampeergelegenheden is een ontheffing op
grond van de Wet op de openluchtrecreatie vereist. Door de inwerkingtreding van
de Wet op de openluchtrecreatie is de Kampeerwet vervallen. De vrijstellingen op
basis van de Kampeerwet vervallen per l november 1997. Houders van een vrij-
stelling kunnen burgemeester en wethouders verzoeken om deze vrijstelling te
vervangen door de ontheffing op grond van de Wet op de openluchtrecreatie.
Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende verzoeken om ontheffingen
op grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtrecreatie
voor het plaatsen van kampeermiddelen op kleinschalige kampeergelegenheden:
naam aanvrager

de heer H.J. Berenpas
de heer GJ. Rietman
de heer P. Vliem

perceelaanduiding
kampeergelegenheid

Mosselseweg 3 in Vorden
Boshuisweg 8 in Vierakker

Kamphuizerweg l in Vorden

aantal
kampeereenheden

15
15
5

Van 21 augustus tot en met 18 september 1997 liggen de aanvragen en de ont-
werp-beschikkingen 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. Inzage in de stukken is kostenloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. Burgemeester en wethouders betrek-
ken de zienswijzen bij de definitieve beslissing.



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

VOLDOENDE VOCHT BELANGRIJK
Toevoeging in de vorm van vitamines
of preparaten zijn bij een gezonde voe-
ding echt niet nodig. Voor ouderen gel-
den geen speciale voedingsvoorschrif-
ten. Wel doen ouderen er goed aan vol-
doende te drinken. Twee liter vocht per
dag is niet overdreven. Het is zelfs be-
langrijk die hoeveelheid te halen.
In de loop der jaren veranderen onze li-
chaamsfuncties. De nieren scheiden
wat meer vocht uit dan vroeger en ne-
men minder vocht terug. Omdat de
huid dunner wordt, verliezen ouderen
ook meer vocht. Hun lichaam heeft
dus meer behoefte aan vocht. Het ver-
velende is echter dat de prikkel om te
drinken niet toeneemt, maar juist ver-
mindert.

Verwardheid
Een tekort aan vocht kan tot aanzien-
lijke problemen leiden. Als het vocht-
gehalte in het lichaam laag is, heb je
minder eetlust, word je een beetje suf
en kan verwardheid optreden. Vocht is
immers de stof die alles vervoert in ons
lichaam. Als het vervoer stagneert, blij-
ven de afvalstoffen langer in ons li-
chaam en dat kan misselijkheid en
hoofdpijn veroorzaken. Bovendien kun
je last van verstoppingen krijgen.
Enerzijds doordat de darmfunctie min-
der wordt en anderzijds omdat door
het tekort aan vocht de ontlasting in-
dikt, met alle gevolgen vandien. Niet
alleen het verouderingsproces is de
oorzaak van het tekort aan vocht. Ook
sociale en bewegingsfactoren spelen
een rol. Sommige mensen drinken
's avonds maar niet meer, omdat ze
dan 's nachts uit bed moeten. Of ze
gaan een dagje uit met de bus en drin-
ken zo weinig mogelijk uit angst vaak
naar het toilet te moeten. Heel begrij-
pelijk, maar onverstandig.

Vijftien koppen
Twee liter vocht is ongeveer twaalf kop-

pen koffie, thee, sap, water, melk, kar-
nemelk, etc. Vanwege de lichaamsbe-
hoefte aan kalk is het belangrijk om
dagelijks vier porties zuivel te nuttigen
en daarnaast voldoende vitamine D,
margarine of halvarine te gebruiken.
Deze vitamines legt namelijk de kalk
in de botten vast. Vitamine D zit overi-
gens ook in het ultraviolette licht van
de zon. Het is daarom erg belangrijk
om, als het even kan een blokje om te
lopen.

Tips:
- zet ook als u alleen bent een kopje

koffie of thee;
- verse groenten en fruit bevatten niet

alleen vocht, maar ook natuurlijke
vezels die de stoelgang bevorderen;

- eet mee met wat de natuur biedt.
Eet seizoengroenten en fruit. Lek-
ker, gezond en goedkoop'

- groenten uit pot, blik of diepvries
zijn prima en gezond alternatief.

BEZOEK OPPAS SERVICE
Een vergeetachtige/verwarde oudere,
die kan lijden aan dementie, heeft veel
hulp nodig om thuis te kunnen blijven
wonen. Die hulp komt vooral van part-
ner, familie of kennissen en van pro-
fessionele, betaalde hulpinstanties,
maar ook ^K vrijwilligers van de
Bezoek en |̂>as Service dragen hun
steentje bij aan deze hulpverlening.
De Bezoek en Oppas Service in Vorden,
wordt bemand door drie vrijwillig-
sters, te weten mevr. Rouwenhorst, me
vr. SiebelinkjMi mevr. Knoef. Deze da-
mes hebbci^Pm cursus gevolgd over
het omgaan met dementerende oude-
ren en ze worden begeleid en onder-
steund door een professionele kracht.
Vrijwilligers zijn doorgaans een och-
tend, middag of avond beschikbaar
om:
- een dementerende oudere gezel-

schap te houden en dan bijvoor-
beeld een eindje te gaan wandelen

of samen de krant te lezen en een
kopje thee te drinken.

- een oogje in het zeil te houden zo-
dat de partner er eens even tussen-
uit kan, om bijvoorbeeld te winke-
len, naar de soos, kaartclub of het
zangkoor te (kunnen blijven) gaan.

Want als je als partner eens even tijd
voor jezelf kunt nemen, kan je de zorg
voor je dementerende partner op de
langere duur beter aan. Dat dit inder-
daad goed werkt hebben de ervaringen
van het afgelopen jaar aangetoond.
Meerdere malen is er gezegd: "Wat lek-
ker dat ik even rustig weg kan".

Aanvragen voor de BOS kunnen wor-
den gedaan bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. De coördinator van
dit projekt, mw. J. Star, komt daarna bij
de aanvrager thuis voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd
wat de bedoeling is van de hulp. Verder
worden de wensen en gewoontes van
de betrokkene genoteerd zodat de
hulpgever daar rekening mee kan hou-
den. Daarna wordt er een vrijwilliger
ingezet, die het best in de gezinssitu-
atie past.

Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met de coördinator van de
Stichting Welzijn Onderen Vorden,
mw. L. v. Uden, tel. 5 Wl 05.

HOBBYBEURS
Op zaterdag 13 september is er weer
een Hobby-beurs in Vorden. Noteer al-
vast deze datum oj^uw kalender.
Degenen die een ho^y uitvoeren en
aan deze beurs willen deelnemen, kun-
nen zich in augustus opgeven bij de
SWOV, Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05.

WIJZIGINGEN OPENINGSTIJDEN
Wegens vakantie is het kantoor van de
SWOV in de maanden juli en augustus
geopend van 9.00 tot 10.00 uur (ma.
t/m vr.).

AUGUSTUS
ledere dag:

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

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

19 Rondleiding Pinetum de Belten
20 H V G Wildenborch koffïemorgen
20 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
20 Zwembad In de Dennen, themamid-

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

den
24 Fietsoriënteringsrit in Wichmond

v.a. feestterrein
24 Midzomerfietstocht vanaf de Kapel

in de Wildenborch
26, 27, 28, 29, 30 Wichmond, kermis
26 Rondleiding Pinetum de Belten
27 Welfare De Wehme, handwerken

beginners
27 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
27 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
28 Bejaardenkring, Dorpscentrum
30 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen en de Open Vordense
Zwemkampioenschappen

31 Vorden Zingt in de dorpskerk

SEPTEMBER
ledere dag:

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

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

1 t/m 4 Country Living bij Kasteel
Vorden

2 HVG Linde Excursie naar Brei-
fabriek

2 HVG Vorden Excursie naar Brei-
fabriek

3 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

3 HVG Linde voorlichtingsavond
Slachtofferhulp

6 Bosfeest Kranenburg
9 ANBO Fietstochtdag vertrek v.a.

Kerkplein info 551874
10 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 Welfare handwerken Wehme

Country Living Fair in Vorden start op zondag 31 augustus:

Organisatie verwacht dertigduizend bezoekers
Na het enorme succes van de eerste
Country Living Fair in september
1996 in Eefde, zal van zondag 31 au-
gustus tot en met donderdag 4 sep-
tember bij kasteel Vorden de tweede
Country Living Fair plaatsvinden.
De bedoeling van de Fair is dat de
bezoekers met alle aspecten van het
rustige landleven kennis maken en
het hedendaagse drukke leven even
te vergeten. De organisatie van dit
evenement verwacht zo'n dertigdui-
zend bezoekers in Vorden.

Alle onderdelen van het buitenleven
komen uitgebreid aan bod. Interieur,
bloemwerk, paardrij kleding, waxjas-
sen, laarzen, rustieke decoraties voor
huis en tuin, buitenmeubelen en
country food is nog maar een gedeelte
van het uitgebreide aanbod op deze
stoere outdoor Fair. Voor een sfeervolle
toevoeging zorgen de diverse demon-
straties, dierenshows en muziekoptre-
dens. Tevens kunt u in "landelijke
sfeer" kennis maken met allerlei
streekgerechten.
Verder is er ook weer een aantal deel-
nemers uit Groot-Brittanië aanwezig
op de Country Living Fair met naar ei-

gen ontwerp gemaakte regen- en wax-
jassen en typische Engelse countryhoe-
den, jachtschilderijen en dierenetsen.
Naast de grote verscheidenheid aan
deelnemers zullen er op de Fair diverse
demonstraties verzorgd worden zoals
schapenhoeden, boerendansen in tra-
ditionele klederdrachten en valkende-
monstraties. Ook paardenliefhebbers
komen uitgebreid aan hun trekken
want Wereldkampioene tweespan
Mieke van Tergouw uit Beekbergen ver-
zorgt tijdens de Country Linving Fair
een spectaculaire menwedstrijd op ni-
veau. Ook zal er elke dag een wervelen-
de modeshow te paard worden gehou-
den. Een tiental modellen zal rij kle-
ding in allerlei soorten en kleuren aan
het publiek laten zien. Verder zal er
vanuit koetsen landelijke casual kle-
ding worden geshowd.
Maar er is meer. Tijdens de Country
Linving Fair kunt u of in een Oldtimer
Autobus of in een huifwagen vanaf het
terrein een circa 50 minuten durende
rondrit door de prachtige omgeving
van Vorden maken. Gedurende deze
tocht zal men langs enkele van de in
totaal negen kastelen rijden die de ge-
meente Vorden rijk is.

50 vrijkaarten
Weekblad Contact geeft vijftig vrijkaarten weg voor de Country Living
Fair die plaats heeft van zondag 31 augustus tot en met donderdag 4 sep-
tember op de kasteelweide van het gemeentehuis in Vorden. Aan de kas-
sa kosten deze kaarten twintig gulden per stuk. Dit is dus een buiten-
kansje.

Wilt u in aanmerking komen voor een vrijkaartje, lever dan vóór maan-
dag 25 augustus 9.00 uur deze bon in bij Drukkerij Weevers aan de
Nieuwstad 30 in Vorden.

De jury zal op maandag 25 augustus de trekking van de 50 vrijkaarten
verrichten. De uitslag hiervan komt in de volgende uitgave van Weekblad
Contact te staan.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:.



Remge Vink en Wilma Reugebrink beginnen eigen sportcentrum:

Opening Sportcentrum Aerofitt

Op zaterdag 23 augustus openen Remge Vink en Wilma Reugebrink hun sportcentrum aan
de Winkelskamp 5 in Hengelo. De opening van Aerofitt wordt verricht door burgemeester
Van Beeck Calkoen. Iedereen is van harte welkom om op de open dagen van zaterdag 23 en
zondag 24 augustus een kijkje te komen nemen. Zie ook advertentie elders in deze krant.

Vanaf l september in Vorden op kanaal 66+ een krant:

+ die 24 uur per dag actueel is ...
+ waarin lokaliteit de boventoon voert...
+ met ook|/eel aandacht voor het 'kleinere'

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

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

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

Postbus 143 t(
7200 AC Zutphen fai

)575 - 54 30 24
)575 • 51 06 49

vanaf 15 september gaat ons nieuwe
dansseizoen weer van start.

> ZONDAGMIDDAG/AVON D
in zaal 'De Engel' te Steenderen
A. Ariënstraat 1
(inschrijving zondag 31 augustus van
19.00 tot 22.30 uur)

> MAANDAGAVOND
in zaal 'Herfkens' te Baak
Z.E.-weg 64
(inschrijving maandag 1 september
van 19.30 tot 21.00 uur)

> WOENSDAGAVOND
in zaal 'Wolbrink1 te Hengelo (Gld.)
Bleekstraat 3
(inschrijving woensdag 3 september
van 19.30 tot 21.00 uur)

Inschrijfgeld f 10,- per persoon.

Inschrijving en informatie ook dagelijks
telefonisch vanaf 18.00 uur op nr.
(0575) 45 22 04 b.g.g. 06-51 15 53 76

Wij geven cursussen voor
tieners en paren
zowel beginners als voor
gevorderden.
Tevens cursussen country
dansen en rock en roll

Andere cursusplaatsen:
dinsdagavond
te Eerbeek
donderdagavond
te Dichteren
vrijdagavond
te Brummen

Bouman
Erkend NVAD dansschool

2 bossen bloemen 8,95

Elke 3e bos 1,00

Supergrote potchrysant 8,95

2 stuks voor 15,00

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden James Grieve 3

vierde kilo gratis
Nectarines 10 stuks
Witte druiven 1 kiio
Er is weer volop verse zeekraal

KOL DEN HOF's Versmarkt

drukwerk dat
gezien wordt...

j||É|||i||ij|ij'

u
irutwérk.

llilllllljjf

Goediyrukyverk
valt

het verhoogt Ie

va n uw
ondernlijpg.

Wij zijn
uw part

DRUKKERIJ
WEEVERS

KEURSLAGERIJ EGGINK
is op zoek naar een

leerling slager
Wij zoeken een jong enthousiast
iemand die ons team komt versterken
en het vak wil leren in een
ambachtelijk bedrijf.

Je werkt vier dagen per week in ons
bedrijf en daarnaast volg je de
opleiding voor slager.

Keurslagerij Eggink
Borculoseweg 14, Ruurlo, tel. (0573) 45 13 37

Voor de nieuwe- en herhalingscursussen

MBA
Praktijkdiploma Boekhouden
Middenstandsopleiding (ADV)
zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Gaarne spoedige opgave bij
D. LUICHIES
Noorseweg 8, 7213 XWGorssel, tel. (0575) 49 28 73

Na een fijne vakantie is het
weer prettig sporten bij:

GYMNASTIEKVERENIGING

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

Kosten per 3 maanden
vanaf 16 jaar f 45,-

ff 35,- jeugd
Inschrijfgeld f 10,-

Voor inlichtingen en opgave: Wilma Koers
H. van Bramerenstraat 17, Vorden, tel. 55 28 55
of tijdens de lessen.



Wegens huwelijksfeest is onze zaak
donderdag 28 augustus en

vrijdag 29 augustus
de gehele dag

gesloten
zaterdag 30 augustus zijn wij

weer open

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

Rabobank
Reizen

Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Kreta
Vertrek: 24 en 28 augustus, o.b.v. 2 pers.
8 dagen app. Corali Bcach te Kokini Hani, logies

1795,-p p

Dinsdaa s B UDCET Da

Turkije
Vertrek: 26 augustus, o.b.v. 2 pers.
8 dagen app. Evin te Marmaris, logies

Portugal

f745,

f695,

p.p.

P-P-
Vertrek: 5, 8 en 12 september, o.b.v. 2 pers.
8 dagen app. Neptuno te Monte Gordo, logies

Knippen & wassen

knippen <& wassen

& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen

& Animatie

Kleur (Diacolor)

ót wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

U wilt met de Kerst, Oud & Nieuw of krokusvakantie naar de sneeuw of naar
de zon?
Kom dan snel voor het beste vakantie-advies naar één van onze reisbureaus

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

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:

S teenderen

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

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e

zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

LEKKER VEILIG
NAAR SCHOOL

Om niet alleen
lekker maar ook veilig naar school
te gaan, heeft de bakker bij elk actiebrood een
leuke opvallende weggever. Het is een reflecterende,
meerdere malen te gebruiken, zelfklevende sticker,
met voor de jeugd aansprekende teksten. Voor ach-
ter op de schoen, voor op de baseballcap, op jas of
tas, overdag en 's avonds zichtbaar.

LEKKER EN VEILIG NAAR SCHOOL?
EERST NAAR JE BAKKER! r~

ELKE WOENSDAG
5 broden

Hebt u besteld, bent u zeker niet teleurgesteld

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

BADKAMI-R 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

GEMEENTE
VORDEN
GEVRAAGD
BESTUURSLEDEN VOOR DE
NIEUWE BEHEERSSTICHTING
SPORTHAL 'T JEBBINK

Algemeen
De gemeenteraad van Vorden heeft besloten het
beheer van sporthal 't Jebbink over te dragen aan
een nog op te richten beheersstichting. Het is de
bedoeling dat deze nieuwe beheersstructuur
ingaat per 1 januari 1998. Om hen reeds in een
vroeg stadium bij het verzelfstandigingsproces te
betrekken wordt gezocht naar vrijwilligers die de
taak van bestuurslid op zich willen nemen.

Functie-eisen:
- de bereidheid om vrije tijd beschikbaar te stellen
- affiniteit met de sport in Vorden
- ervaring met bestuurswerkzaamheden
- enig financieel inzicht

Inlichtingen:
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen
met de heer R. Verstegen van de afdeling welzijn
van de gemeente Vorden, tel. n r. 55 74 94.
Belangstelling voor de functie van bestuurslid kunt
u schriftelijk kenbaar maken aan het college van
burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.



VOOR ZORGELOOS
ONDERHOUD GA JE
NAAR EEN VAKMAN

Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar

een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit Ook voor glaszetten,

wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-

en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
beU0575M623l9.

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D R I J F

Spalstraat 22 Hengelo Gkl
Telefoon (0575) 46 23 19

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon (O57S) 52 93 6O

ZOMERSE
AANBIEDINGEN

Echte Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruim 30 soorten

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

Frambozen- Bessen VLAAI
'n heerlijke frisse zomerse combinatie

nu voor maar f f4 95

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaai

f7,50

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

zonder conserveringsmiddelen.

Roomboter-kaneel Krakelingen
volgens Oud-Hollands recept

6 voor f 3,50

TIP VAN DE WEEK

Vordense Stoet
'n lekker meergranen brood

van zuivere molenmaling
Puur ambachtelijk en dus een gezonde oase

in deze welvaartswoestijn

dit weekend voor f 2,50

Zie ook onzedagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 18 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGER RUNDERGEHAKT
KIPDRUMSTICKS
KIPKARBONADE

1 kilo van 13,90 voor

1 kilo van 11,90 voor

1 kilo van 7,90 voor

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

JAMES GRIEVES nieuwe Hollandse handappel

NECTARINES
LORD AARDAPPELSCHIJVEN

1 kilo nu

1 kilo van 3,98 voor

750 gram van 2,98 voor

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

8,98
7,90
4,90

•0,98
2,75
1,49

Snijverse Vergeer-kaas

JONG BELEGEN KAAS kiio van 12,50 voor 10,98
HALVETTA blank of komijn 500 gram van 7,95 voor 6,45

Snijverse vleeswaren

Groenten kalkoen-cocktail 100 gram van i,&9 voor 1,49
Ardenner boterhamworst 100 gram van 1.39 voor 1,49

WEER GRANDIOZE VOORDELEN
MET UW GRATIS EDAH-CARD:

SPA en FRUIT ORANGE. lemon of appel
1,5 liter van 2,29 voor 1,49 (35% korting)

SUZJ Wan SATEHSAUS 400 gram van 2,89 voor 1,88 (35% korting)

Mona YOKI DRINK, perzik, aardbei of framboos
11. van 1,89 voor 1,23 (35% korting)

LuyCkS AUGURKENSTICKS 720 gram van 2,29 voor 1,49 (35% korting)

Douwe Egberts KOFFIE
500 gram met dubbele waardepunten van 7,99 voor 6,79 (15% korting)

ZOUTJE VAN DE WEEK:

SmithS WAVY CHIPS 150 gram van 1,75 voor 1,23 (30% korting)

KASSAKOOPJE:«Sekijl SALMIAKSTAAF 200 gram van 2,29 voor 1,59 (30% korting)

pmans PANNENKOEKMIX 4-granen %
400 gram van 1,89 voor 1,32 (3iK korting)

WAT KUNT U KRIJGEN OP UW VOLLE SPAARKAARTEN:

DOUBLÉ ACTION 700 gram 6,99, nu met 1 volle spaarkaart

6FO IJS diverse smaken, 3 st. 4,99, nu met 1 volle spaarkaar'

OrganJCS SHAMPOO 200 ml 4,99, nu met 1 volle spaarkaart GRATIS

Rexona DEODORANT
diverse soorten spray ot roll-on. 4,99, nu met 1 volle spaarkaart U KA l lo

Wat gebeurt er bij uw Edah
in september?

Voor ons een weet,
voor u een grandioze verrassing.

Uw gratis Edah-Card
wordt steeds meer waard!

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/'m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.
ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

en modieus
déze zonnebrillen.

Zoek het bij dé opticien!
* Killer Loop * Ray-ban

* Sir John * Polaroid

*Sting 'SergioTacchini

OPTICIEN
SIEMERINK
JUWELIER
Zutphenseweg 7 -Vorden -Tel. 0575-551505

- Brullen
- Contactlenzen
- Goud en zilver
- Uurwerken
- Barometers

CURSUS &
AANBOD °«1
Start theoriecul n

ma. 01-09--97 10.00-21.00 uur

di. 02-D9-'Ö7 19,00-21.00 uur

do. 04-0»-'fl7 19,00.21.00 uur

HI, 13-09-'B7 9.00-11.30 Uur

do, 04-09-'B7 19.00-21.00 uur

Verkner ma. 08-00 19.30-21.30 uur
Techniek wo. 17-09 19.00-21.00 uur

Zirtphen
Drummen
Vordtn

Brummcn

Zutphen

Brummon
Brummtn

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

VERKEERSSCHOOL

jr*wH)
TEL. 0575-54 30 44

Voittamp



Spannende finale 7e Wim Kuijper Jeugvoetbaltoernooi:

Duisburg wint Duits onderonsje
MSV Duisburg heeft afgelopen
weekend het 7e Wim Kuijper Jeugd-
voetbaltoernooi gewonnen. In de fi-
nale versloegen de D-pupillen van
MSV Duisburg met 4-3 het eveneens
uit Duitsland afkomstige Bayer 04
Leverkusen. Het internationale
Wim Kuijpertoernooi had plaats op
de velden van voetbalvereniging
Vorden en de prijzen werden uitge-
reikt door de bekende FiFa-scheids-
rechter René Temmink. Het team
van VW uit Venlo kreeg de Fair Play
Cup uitgereikt. Zij werden door de
jury uitgeroepen tot het meest
sportieve elftal van het toernooi.

Aanvankelijk leek het erop dat de pu-
pillen van Leverkusen de beker met de
grote oren mee naar huis zouden ne-
men. Na een paar minuten spelen
stond het namelijk al 2-0 voor Bayer 04
Leverkusen. De jongens van MSV
Duisburg waren echter niet uit het
veld geslagen en lieten zien over vol-
doende veerkracht en doorzettingsver-
mogen te beschikken. Door keihard te
werken en met technisch goed ver-
zorgd voetbal kwamen de pupillen van
Duisburg weer terug. Met name de eer-
ste twee de doelpunten waren juweel-
tjes: twee keer een lob over de keeper.
Vlak voor rust kwam Duisburg zelfs
nog op 3-2 door een afstandsschot dat
van richting veranderde doordat een
verdediger van Leverkusen de bal op
het laatste moment nog aanraakte. De
bal was daardoor voor de keeper on-
houdbaar. Na de theepauze wist de
"boomlange" spits Richard Osei Bayer
04 Leverkusen weer langszij te bren-
gen. Even later bracht Duisburg defini-
tieve mokerslag toe door middel van
een prachtig doelpunt dat via de bin-
nenkant van de paal de doellijn pa-
seerde.

Geen verrassing
Dat Duisburg en Leverkusen in de fina-
le stonden was geen verrassing.
Gedurende het hele toernooi waren zij
oppermachtig. Met name MSV Duis-
burg liet in de poulewedstrijden zien
dat ze net even een maatje te groot wa-
ren voor Ajax, PSV, Sparta en KNVB
District Oost. Bayer 04 Leverkusen liet
in poule B een punt liggen door met 2-
2 gelijk te spelen tegen Willem II.
Vergeleken bij de meeste andere teams
kwamen de Duitse clubs met opval-
lend "oude" spelers op het veld. Dit
heeft alles te maken met het feit dat in
Duitsland de leeftijdsgrenzen anders
liggen. Zo gaan de D-pupillen in Duits-
land niet per l augustus over naar de
C-junioren maar per l januari met als
gevolg dat sommige spelers van
Leverkusen en Duisburg soms ander-

De D-pupillen van Bayer Leverkusen en Duisburg voor aanvang van de /inalewedstrijd van het 7e Wim Kuijpertoernooi

halfjaar ouder waren dan de voetbal-
lers van de Nederlandse clubs.
Dit neemt niet weg dat MSV Duisburg
de terechte winnaar is van het zevende
Wim Knijper Jeugdvoetbaltoernooi. Op
de derde plaats eindigde Willem II uit
Tilburg dat vorig jaar het toernooi op
haar naam schreef. Willem II won in de
strijd om de dcr^wi vierde plaats van
het evenals vorigjSar zeer goed preste-
rende elftal van de KNVB District Oost.
De grote topclubs uit Nederland deden
het minder goed, maar dat kwam ook
omdat zij met eerstejaars D-jeugd naar
Vorden waren g<^Ékien. In de strijd om
de vijfde en zesde^laats won PSV met
3-1 van Feyenoord. VW Venlo werd ze-
vende en wist daarmee Ajax achter
zich te houden. Sparta en W Vorden
eindigden respectievelijk op de negen-
de en tiende plaats.

Veel bezoekers
Voorzitter Jan Borgonjen van de toer-
nooicommissie van W Vorden toonde
zich na afloop zeer tevreden. "We heb-
ben dit jaar in tegenstelling tot voor-
gaande jaren een Kuiperkrant uitgege-
ven. Door middel van deze krant hoop-
ten we meer publiek te trekken en in
die opzet zijn we geslaagd. In totaal
zijn er ruim 3.500 mensen op het voet-
balveld geweest en dat is een verdubbe-
ling van het aantal dat we normaal ge-

sproken altijd hebben. Verder is het
evenement perfect verlopen. Via deze
weg wil ik daarvoor graag alle vrijwilli-
gers en medewerkers bedanken die
zich de afgelopen dagen keihard voor
de vereniging hebben ingezet. Dat
geldt ook voor alle sponsors en adver-
teerders die in onze Kuijperkrant heb-
ben gestaan. Zonder hun ^fc^lewerking
was het niet mogelijk ge^Brst om dit
7e Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi
te organiseren", aldus Jan Borgonjen.
Het is de bedoeling dat er volgend jaar
nog meer randactiviteiten zijn dan dit
jaar. De afgelopen twee d^^n stond er
op de velden van voetW^ereniging
Vorden een stand van de stichting Fair
Play en ook het District Oost van de
supportersvereniging van Ajas was van
de partij.

Oefenwedstrijden
Voor W Vorden betekende het Kuij-
pertoernooi tevens het begin van het
nieuwe seizoen. Op zaterdagavond
stonden daarom twee oefenwedstijden
tegen Etten op het programma. Voor
aanvang van de wedstrijd toonde het
eerste elftal van Vorden trots de nieu-
we shirts van hoofdsponsor Barendsen.
De wedstrijd tussen Vorden l en Etten
l werd door de thuisploeg met 5-0 ge
wonnen. Mare van der Linden (2x),
Mare Sueters, Dennis Wentink en Peter
Hoevers zorgden voor de doelpunten.
Ook het tweede elftal kwam in actie te-
gen Etten. De wedstrijd tegen Etten 2
werd met 5-2 gewonnen. De doelpun-

ten werden hier gemaakt door Ronald
Visscher (3x), Huberto Eijkelkamp en
Erwin Hengeveld.

Bekerwedstrijden
Deze week begint het eerste elftal van
voetbalvereniging Vorden met de be-
kercompetitie. De KNVB District Oost is
afgestapt van het knock-outsysteem.
De clubs zijn nu in poules onderge-
bracht. W Vorden komt uit in poule
60. De andere teams in deze poule zijn
Longa'30 uit Lichtenvoorde, KSV uit
Vragender, Mariënveld en Erix uit
Lievelde. De bekercompetitie start op
dinsdagavond 19 augustus wanneer
Vorden een uitwedstrijd tegen Erix
speelt. Op zondag 24 augustus is Longa
uit Lichtenvoorde te gast in Vorden.
Het weekend daarop moet Vorden naar
Mariënveld en de laatste poulewed-
strijd is op dinsdagavond 2 september
thuis tegen KSV. Alleen de winnaar van
de poule gaat door naar de volgende
bekerronde. Het eerste elftal van W
Vorden begint op zondag 7 september
met de competitie.

Verenigde Arabische Emiraten
Op dinsdag 26 augustus staat er nog
een hele bijzonder wedstrijd op het
programma. Op deze avond speelt een
team van W Vorden tegen Al Jazira uit
de Verenigde Arabische Emiraten. Het
gaat hier om een elftal voor spelers on-
der de 21 jaar. De wedstrijd wordt ge-
speeld op het veld van voetbalvereni-
ging Vorden.

Hoo/dsponsor Henk Barendsen (links) biedt voorzitter jan Rouwenhorst het nieuwe shirt aan
van het eerste elftal.

Wilbert Grotenhuys van de gelijknamige Super uit Vorden bood de wedstrijdbal aan voor de
finale. Tweede van rechts Fifa-scheidsrechter René Temmink.
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Opendagen

Sportcentrum

AeroFitt
zon

Op zaterdag 23 augustus, van 11.00 tot 17.00 uur, en

zondag 24 augustus, van 11.00 tot 17.00 uur, heten

Remge Vink en Wilma Reugebrink u van harte welkom op

de opendagen van Sportcentrum AeroFitt.

Bel voor meer informatie: (0575) 46 50 01

Winkelskamp 5

>55 PZ Hengelo G\<L*

^Telefoon (0575) 46 50 01

Fax (0575) 46 45 02

ongedwongen sportief

Nijmeegse band 't Kaf tekent platencontract:

Peter Besselink«n 't Kaf in theater in Linde
De Vordense journalist Peter Bes-
selink treedt zondagmiddag 31 au-
gustus op in theater "Onder de
Molen" in Linde. Besselink heeft
een eigen theaterprogramma ge-
schreven met als titel "Een nieuw
begin". Hij wordt tijdens deze mid-
dag muzikaal bijgestaan door de
Nijmeegse band 't Kaf. Deze band te-
kende vorige week een platencon-
tract en het is de bedoeling dat de
eerste cd van 't Kaf eind oktober in
de winkel ligt. Kaarten voor de voor-
stelling van 31 augustus zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij de
VW in Vorden en boekhandel Loga.

Het idee om een theaterprogramma te
schrijven ontstond enkele maanden ge-
leden toen Peter Besselink bezig was
met het organiseren van zijn dertigste
verjaardag. Dit feest vond eind mei
plaats in de Lindese molen. Tijdens het
eerste gedeelte van de avond voerde
Besselink hier zijn eigen theaterpro-
gramma op. "De mensen in de zaal re-
ageerden heel enthousiast en daarom
heb ik samen met de jongens van 't Kaf
besloten om het theaterprogramma
nog een keer op de planken te brengen.
De voorstelling is alleen wel wat veran-
derd. Zo heb ik sommige stukken die
niet meer actueel zijn geschrapt. Ook
is het een stuk langer geworden.
Tijdens de eerste voorstelling in mei
kwamen we op ruim een uur. Ik denk
dat we nu zeker op anderhalf uur ko-
men", zegt hij.

Zaktelefoons
In zijn programma neemt Peter
Besselink de snelle jaren negentig op
de korrel waarin met name juppen
met zaktelefoons, gabbers en de com-
merciële televisiezenders het moeten
ontgelden. Besselink: "De jongens van
't Kaf zijn als het ware de rode draad

De Nijmeegse band 't Kaf zorgt op zondagmiddag 31 augustus voor de muzikale omlijsting van het theaterprogramma van Peter Besselink

die door de voorstelling heen loopt. Zij
zullen in totaal zo'n tien nummers spe-
len. Het gaat hier om Nederlandstalige
liedjes die allemaal door de jongens
zelf geschreven zijn".

Peter Besselink kent de jongens van 't
Kaf al enkele jaren. "Ik heb ze vijfjaar
geleden voor het eerst ontmoet. Ze

schreven toen nog uitsluitend Engelse
liedjes. Maar dat vond ik toen ook al
heel erg goed. Met name de stemmen
van Wal ter, Dirk-Wim en Arjan passen
perfect bij elkaar. Je krijgt er gewoon
koude rillingen van als je ze driestem-
mig hoort zingen. Een paar jaar gele-
den is 't Kaf overgegaan op
Nederlandse teksten en dat heeft de

jongens geen windeieren gelegd ge-
zien het platencontract dat ze vorige
week donderdag hebben getekend. Het
is de bedoeling dat de eerste single
eind augustus uitkomt en de cd volgt
dan in oktober. Alleen om de jongens
van 't Kaf zou iedereen eigenlijk al op
31 augustus naar de Lindese molen
moeten komen".



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

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

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

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

Ledikant Summertime

nu 499,-
nd nachttafeltje van./ 21'),-, nu f 179,-per stuk.

Ook leverbaar in 140/700 en 180/700.

Auronde 1000 160/200 met

2 handverstelbare Auping dwarsgespannen
spiralen en 2 polyether matrassen (80/200)

Auronde ,Khiorwand ƒ
Bedtafel ƒ

Ook in andere malen leverbaar

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

van 2295= HU 1295,-
*0raaideurkast Treca. Kleur ferrit met beuken
lijsten. Maat: 156 x 230 cm

van 2985,= HU 2395,-

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

^_____ nu 1795,-

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

van 4449,= A HU 2795,-

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

*Schuifdeurkast 1HKO met facetspiegel.
Kleur alpine wit. Maat: 185 cm breed,
230 cm hoog 67 cm diep
van 3995 = HU 2995,-

Senioren Comfort slaapkamer
uitgevoerd in blank essen.

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

van 3940,=

nu 2Q95,

LIFE-TIME COMPACT HALFHQQG$LAPER,
HOOGSLAPERS EN STAPELmUitgevoerd in massief grenen en
perfekt afgewerkt Verder veel
accessoires leverbaar.

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

Buro tegen een meerprijs van ƒ 195,-

LEDIKANTEN
l -PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank gelakt
vurenhout 90/200 ->no
van 479.= nu 299,—

; van MDF/wn
laden. 90/200 -*Ar\
van 499.= nu 349,-

: . i.mien mei vr
90/200. Kleuren wil/zwart/: o» i
v n '• W • nu 279,—

HALFHOOGSLAPER
•;:•,ure kleuren.

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

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

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

Ru.mte
besparende

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

nu 269,-van 414,-

* Vouwbed, voorzien van triplex latten-
bodem. automatisch uitklapbare poten,
inclusief polyether matras.
80/190
van 398= HU

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

nu 599,"
* Onderschuif combinatie wit of zwart,
stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2 polyether
matrassen, éénzijdig afgedekt met wol. 5
jaar garantie. 80x190 cm.

van 1395= HU Q95,"

Tegen meerprijs leverbaar 90/200 cm.

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

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

aan één /ijde wollen afdeklaag. 5 jaar gai ' «

80/190
70/700
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
l30/1 90

160/200
180/200

van 259.=
van 289.=
van 299,=
van 299.=

van 339.=
van 369.=
van 389.=
van 419,=
van 479,=
van 559.=

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

Prima
binnenveringsmatras
ren/ijiluj dlijrilcU met wol Dikte ±16 cm

80/190 van 399.= nu 349>"
80/200 van 429.= nu 369,--
90/190 van 429.= nu 369,--
90/200 van 449.= nu 379,--

140/200 van 739.= nu 639,--
Deze matras is leverbaar m nog 10 andere maten

Pocketverinqmatras
met 3-zones De badstótstretchstof is doorgestikt met
schapenwol Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte ± 18 cm.

80/190 van 800,= voor549>"
80/200 van 800,= voor 549,-
90/190 van 895,= voor 599,--
90/200 van 895,= voor 599,-
90/210 van 1040.= voor 699,••

140/200 van 1380.= voor 949,--

Deze matras is leverbaar in nog 10 andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-zone en
schouderkomfortzone. De stretchstof is doorgestikt
met schapewol Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte ±16 cm

van 795.=
van 799,=
van 895.=
van 895.=
van 995.=

van 1095.=
van 1495.=

voor 595,
voor 649,
voor 649,
voor 795,
voor 849,
voor 1075,

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



i hoort er steeds
meer van.-:

BOUWMATERIALEN

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

Gehoorzaamheids-cursus voor beginnende en
gevorderde honden.

Tevens doorlopende puppytraining
Lokatie: Banninkstraat 28 Hengelo (Gld.)

Start: 23 augustus a.s.
om 15.OO uur

Inlichtingen bij onze gedipl. instructeurs:
Jan Vredegoor (0575) 46 29 68
Theo Lammers (0573) 44 10 09
Fons Bouwmeester (0314) 34 58 07
Hans Lichtenberg (0575) 46 20 42
Theo Cornelissen (0575) 46 26 98

R.J. JANSEN VAN DEN BERG
F Y S I O T H E R A P I E / H Y D R O T H E R A P I E / A C U P U N C T U U R
Christinalaan 16 / 7251 AX Vorden / Telefoon (0575) 55 15 07

Medi-Fit Vorden
Medi-Fit is functionele training waardoor een betere belast-
baarheid/conditie kan worden verkregen door middel van
oefeningen onder professionele begeleiding van een fysio-
therapeut.

> DOEL verbetering van de lichamelijke fitheid en
ter voorkoming van klachten aan het
bewegingsapparaat.
Deze trainingen worden gegeven op
woensdagavond en op donderdagmiddag.

> OPZET om rekening te kunnen houden met
individuele klachten, beperkingen en/of
wensen, wordt van tevoren een intake-
gesprek, onderzoek en conditietest
afgenomen.
Er wordt gewerkt in kleine groepen waar-
door een optimale begeleiding gegaran-
deerd is. De training duurt 1 uur.
Aanvang woensdag 3 en donderdag
4 september.

De aan deze training verbonden kosten bedragen f 150,- per
kwartaal en de verplichte intake zal eenmalig f 50,- zijn.
Definitieve inschrijving (telefonisch of op bovenstaand adres)
na betalen van het cursusgeld.

R.J. JANSEN VAN DEN BERG, fysiotherapeut
J. POTMA, fysiotherapeute
M. LEERKES, fysiotherapeuet

LAST VAN
DE ZON?
Wij hebben voor u:
• Zonneschermen
• Rolluiken
• Screens
• Rolgordijnen
• Jalouzieën
• Lamellen

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

IVeer staar school?
Off u nu uit Vorden, Ruurlo, Zutphen/Warnsveld
off Wichmond komt, een ritje Hengelo (Gld.) is
altijd de moeite waard voor een goede fiets
voor een scherpe prijs.

Bijvoorbeeld een
UNION MET REMNAAF 499,-
Inruilkorting 10% 49,-

uw prijs 45Oj —

UNION TROMMELREM 3 versn. 699,-
Inr uilkorting 1O% 69,-

uw prijs 63O,—

Tevens nog diverse aanbiedingen. Op nieuwe fietsen
zonder inruil altijd 10% korting. Wij leveren alle mer-
ken. Ook nog diverse goede inruilfietsen

Zweverink
UW FIETSSPECIALIST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 88
Ook voor reparatie (24-uurs service) dus in 1 dag klaar
ONDERDELEN - VERHUUR EN GEBRUIKTE FIETSEN

P.S. Wij zijn van 23 augustus t/m
6 september gesloten

R.J. JANSEN VAN DEN BERG
F Y S I O T H E R A P I E / H Y D R O T H E R A P I E / A C U P U N C T U U R
Christinalaan 16 / 7251 AX Vorden / Telefoon (0575) 55 15 07

Ondanks fysiotherapie worden wij geconfronteerd met veel
terugkerende rugklachten en klachten van het bewegings-
apparaat. Wederom starten wij met de volgende cursus:

rugschool
Anders leren omgaan met je rug door een
intensief trainingsprogramma te volgen,
waarbij het accent ligt op een andere
manier van tillen en dragen.
Aangeleerd wordt u 3 soorten tiltechnie-
ken die u zowel in het dagelijks leven als
bij uw arbeid van nut kunnen zijn.

> De cursus vindt plaats in de oefenruimte en het zwembad
(34 graden Celsius)

> Maximaal 8 personen per groep
> Kosten voor de hele cursus f 130,-

verdeeld over 8 donderdagavonden van ruim 1 uur
> Aanvang donderdag 28 augustus
> Definitieve inschrijving (telefonisch of op bovenstaand adres)

na betalen van het cursusgeld.

R.J. JANSEN VAN DEN BERG
FYSIOTHERAPEUT

OPRUIMINGSFINALE:
de laatste dames & heren zomermode

3 HALEN - l BETALEN
modecenfcrum

Teiftissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

collectie keukens &
professioneel advies!

E S S E L l N K - D E G R O

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - zo.: 09.00-13.00
gouden gids



e tandems staan
voor u klaar.
De puzzel t och t is
uitgezet U kunt op
eenaetoë manier
kennismaken met
onze landelijke
omgeving. Gecoiii»

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel. (0575) 4612 93

Wij zijn verhuisd
naar Varsselseweg 25!
Op woensdag 20 augustus openen wij weer onze deuren!

knikarm / uitvalschermen
markiezen
screens
rolluiken
horren

lamellen
jalouzieën
rolgordijnen
plissé's
gordijnstoffen

laminaat
parket
marmoleum
vinyl
tapijt

kwaliteit • service - sne//e levertijden

Er omheen moet nog veel gebeuren
Daarom een open huis op een later tijdstip.

Dïsbergen
Zonwering - woninginrichting
Varsselseweg 25 - 7255 NN Hengelo (G) - Tel. (0575) 46 14 25

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

AS YOU WISH...

...staat bij ons hoog in het vaandel.
Op de meest ongelegen momenten
houdt uw apparatuur ermee op.
En dan wilt u...
• snelle service
• evt. vervangende apparatuur
• vakkundige mensen

U belt wij komen, zonder voorrijkosten!!

ELIESEN ELECTRO
tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

Baak Zutphen-Emmerikseweg 46
Vorden* Dorpsstraat 8
Zutphen Nieuwstad 45
*Bang & Olufsen dealer

SCHOONMAAK
OPRUIMING
VERNIEUWEN
TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

i
Wij komen het graag

•
bij u ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers

2O SEPTEMBER IS ER
EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.

De veilingcommissie Vorden
(O575) 55 14 86 (O575) 55 19 61
(0575) 55 16 73 (O575) 55 30 81

Helmink heeft de mid-
delen in huis voor
gerieflijk slaapcomfort.
Zoals bijv. de uiterst
comfortabele box-
springs van Eastborn,
met uniek pocket - en
binnenveringsysteem,
waarbij u zelf de vorm
kiest die het best past
bij de stijl van uw
slaapkamer.

De Extra matrassen van
Eastborn hebben goede
conformiteits-eigen-
schappen, dat wil zeggen
dat deze matras zich
optimaal aanpast aan uw
lichaamscontouren, en
zorgt dus voor een
perfecte ondersteuning.
Kortom, Helmink kan u
alles vertellen over echt
lekker slapen!

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514,

HELMINK
meubelen

THUIS

eastfoorn

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

ƒ« hoort er steeds

meer van -̂

BOUWMATERIALEN

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

Speciaal voor u ingekocht de
ideale school/stadsfiets

Union Freetime TK3
> brede RVS-velgen

>• versterkte spaken voor en achter

> Vredestein perfect anti-lekbanden

>• RVS verstelbaar stuur

>• halogeen verlichting

Prijs f 1099,-

nu vaste inruil voor uw oude Hots

f 2OO,— op — op

U betaalt nu f 899,-

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

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

Verkoop en reparatie voorlopig Smidsslraat 2, Vorden, tel. 552308



Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE

(0575)
551519

Met de h e l e f a m i l i e u i t e t e n en i e d e r e e n
mag k i e z e n u i t de h e l e m e n u k a a r t

Bij 'De Rotonde' mag iedereen kiezen uit de hele menukaart. Al komt u met 20 per-
sonen! Is dat niet ideaal voor een familie-reünie of een ander feestje? En weet u, met

onze keuzemenu's lopen de kosten niet uit de hand. En in onze gezellige 'alkoof'
kunt ongestoord zo'n dinertje houden. Kom gerust eens informeren naar de

mogelijkheden voor uw (familie)-feestje.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET ü VAN GOED GEVULDE BORDEN

De laatste week van de

OPRUIMING
Nu op alle afgeprijsde tapijtcouponnen nog eens

5O°/o extra korting!
Tevens op alle Opruimingsmeubelen t/m 23 augustus

1O°/o extra korting!
Haast u, want op = op

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Don't
just do it.

INSCHRIJVEN NIEUWE DANSCURSUS

DANSCENTRUM
VEELERS
Tramstraat 37 • 7241 C H Lochcm

VanaJ 21 augustus dagelijks, ook telefonisch (0573) 25 18 36

Dansen de sportiefste manier van uitgaan.
Beleef het zelj. Leer bewegen op eigentijdse muziek en ontdek de perfecte combinatie van

sfeer, gezelhghfid en sportief bewegen.

DANSEN IS EEN FEEST VOOR JONG EN OUD

SCHOLIEREN EN VOLWASSENEN
VOOR ELK WAT WILS

Voor iedereen is er wel een groej) waar hij oj zij zich thuis welt, samen oj apart, alleen oj
met vrienden, door de week of in het weekend. Dansen is plezier voor iedereen dus ook

voor u oj voor jou. Want dansgezelligheid kent geen leeftijd.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE VOLWASSENEN
Wilt u meer weten over lestijden en lesgeld, vanaf 21 augustus kunt u bij ons

terecht. Ook telefonisch (0573) 25 18 36

Lochem

Lochem
Laren

Necdc

Ruurlo

Gccstercn

Borculo

Vorden

zondag

vrijdag
maandag

maandag

woensdag

woensdag

zaterdag

INSCHRIJVING
24 augustus

29 augustus
25 augustus

25 augustus

26 augustus

27 augustus

27 augustus

30 augustus

SCHOLIEREN
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
18.00 - 19.15 uur
19.45 - 21.00 uur
18.00 - 19.15 uur
17.00 - 18.00 uur
18.15 - 19.30 uur
18.00 - 19.15 uur

De Dansschool

De Dansschool

Zaal Stege man

Zaal Meijers

De Luifel

Zaal Baan

Zaal Peters
Het Dorpscentrum

Voor mensen die een bijzonder mooi én
praktisch tapijt zoeken, heb ik nu iets
heel nieuws in huis. Een uitgekiende
combinatie van natuurlijkheid en
gebruiksgemak. Het heet Ecotone en is

6 WE HEBBEN NU EEN
TAPIJT IN HUIS...'

—.. .-..«e»*. +J

Willem uit de Weerd,

De Wonerij, Ruurlo

ontwikkeld door Bergoss. Het oogt
speels en natuurlijk als katoen, maar
is echt 100% polyamide, het allerbeste
tapijtgaren. Oerdegelijk, praktisch en
blijvend mooi. Ecotone is er in 21
prachtige kleuren en heeft een vriende-
lijk prijskaartje. Stap vandaag of morgen
eens binnen, ik laat het u graag zien.

Bergoss

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

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

HEBT U NOG

SPULLETJES OVER

VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 19 61
(O575) 55 16 73
(0575) 55 3O 81

1097t
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Wie gaat er mee
naar de
Taptoe

in Breda
zaterdag 30 aug.

Inlichtingen:
HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Td. (0575) 50 13 34

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

liggen vanaf 22 augustus 1997 gedurende 6 weken ter
inzage de besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

Mevo b.v. en Mevo
Precision Technology b.v.
Postbus 105
7250 AC Vorden

adres van de inrichting: Nijverheidsweg 2 en 3

om: revisie-vergunning voor een bedrijf voor het pro-
duceren van fijnmechanische onderdelen voor de
meet- en regelindustrie

2. naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

Maatschap K. en
J.K.H. Hietbrink
Beunkstege 4
7251 NA Vorden

adres van de inrichting: Beunkstege 4

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee, vleesvarkens en de mogelijkheid voor
kleinschalig kamperen

3. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer T.J.M, van Mierlo
Kerkhoflaan 3
7251 JW Vorden

adres van de inrichting: Kerkhoflaan 3

om: revisie-vergunning voor een gereedschapsmakerij

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 3 oktober 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 19 augustus 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33/55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44
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Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS

pEN - TEL (0575, 551010
kFAX (0575) 551088

TAD30, 7261 AH
US 22. 7250 AA

BBS 554040 - http://www.wMvcra.nl
ISDN 651329

FILIAAL ZELHEM

WOVBtSDRUK
CX ZELHEM

AX 03 14 625053

Agentschap Hengelo (Gld.)
Drogictertj - PwfunMri* - SchoonhtfdMolo

nwrlanne
Felix Takkenkamp

Ruurioseweg 5
Telefoon 0575 462062

Agentschap Steenderen

MEVR. VAN VELDHUIZEN
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon 0575 452398

Grols Jazz Veste Val

Er zijn
2.000.000 mensen

met een
spjjsverterings-

ziekte.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

Fietsdriedaagse voor
50+ van start op
dinsdag 26 augustus
Van 26 tot en met 28 augustus wordt
voor de tiende maal door vijfig plus-
sers gefietst in de mooie omgeving van
Zutphen. Zeer velen schreven zich in
waarvan zestig voor de tiende maal. Op
de tweede avond zal in de Hanzehof op
feestelijke wijze aandacht worden be-
steed aan het jubileum. Het senioren-
orkest Happy Days zal de muziek ver-
zorgen tijdens deze avond.

Dialezing
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt dinsdagavond 26 augustus dia-
presentatie in kasteel Hackfort. De le-
zing draagt de titel "Langs eenzame pa-
den. Ze zijn er nog in de Achterhoek,
die achteraf-plekjes waarvan men vaak
het bestaan niet weet en waar de na-
tuur het nog voor het zeggen heeft.
Temidden van een prachtig landschap
laten onder andere vlinders en bloe-
men ons zien dat er in onze jachtige
tijd nog veel te genieten is. Kaarten
voor deze avond zijn te koop bij de VW
in Vorden. Er is slechts plaats voor hon-
derd personen in de Van Westerholt-
zaal van kasteel Hackfort.

Het jaarlijks te houden Grols Jazz
Veste Val viert dit jaar zijn tweede
lustrum. Deze jazzavond wordt ge-
houden op 5 september aanstaande
in het centrum van Groenlo. In de
afgelopen negen jaar heeft de Jazz
Sociëteit Groenlo menig beginnen-
de musicus, die nu hoog op de lijst
prijkt vanwege zijn muzikale pres-
taties, in Groenlo uitgenodigd. Om
maar een voorbeeld een band met
naam te noemen: Het Rosenberg
Trio.

Negen lokaties zullen weer aan dit fes-
tijn meedoen. Ook op de Ganzenmarkt

zal muziek worden gemaakt. Enkele
bands die zullen deelnemen zijn:
Kwartet d'Wijs, Hans Visser & Friends,
Free en Easy, Rob Hoeke, Eelco Gelling
Band, Bigband Winterswijkse Muziek-
school, Stack O'Lee, Tin Town Dixie
Dukes, Quarteto Brasil, Carmen Gomes
Inc., Cooker Hood.
Er zijn buttons in de voorverkoop te
verkrijgen die toegang geven tot alle
deelnemende lokaties. Voorverkoop-
adressen zijn Discotheek Kaak, de deel-
nemende horecagelegenheden en de
VW in Groenlo. In Ruurlo kan men te
recht bij Kapsalon Masman aan de
Borculoseweg.

Dominee Beitier zondag
bevestigd in Dorpskerk
Dominee Maas Beitier (44) is afgelopen
zondag bevestigd tijdens de dienst in
de Dorpskerk. Beitier is de opvolger
van dominee Klaassens. Maas Beitier is
getrouwd en heeft drie zonen. De afge-
lopen jaren was hij werkzaam als pre-
dikant in de gemeente Zoelen.

Avondje Hackfort
Op donderdagavond 28 augustus wordt
het laatste "Avondje Hackfort" gehou-
den. Tijdens dit "avondje" wordt een Ie
zing met dia's gegeven onder de titel
"De geschiedenis van kasteel Hackfort
en zijn bewoners". Dit wordt gehouden
door Ruud Faber uit Neede en vindt
plaats in het stedelijk museum aan de
Rozengracht 3 in Zutphen.
Ruud Faber, Hackfortkenner en adisi-
eur bij de inrichting van de tentoon-
stelling - die tot l september eveneens
in het stedelijk museum wordt gehou-

den - gaat tijdens deze lezing vooral in
op de historische achtergronden van
het kasteel. Ook de bewoners komen
uitgebreid aan bod van Jacob van der
Weelle tot Arend Westerholt. In de pau-
ze van de lezingen bestaat er de gele
genheid om de tentoonstelling te bekij-
ken.

Jan Ottink geeft try-out
van nieuwe show
op zondag 24 augustus
Jan Ottink geeft op zondagmiddag 24
augustus in theater Onder de Molen in
Linde een try-out van zijn nieuwe show
Het Getij. Het gaat hier om een mu-
ziek- en theatervoorstelling.
Het Getij is een zeer gevarieerde voor-
stelling. Nelleke en Peter Hoefnagels
van theater Onder de Molen zijn er
zeer trots op dat Jan Ottinks nieuwe
programma nu al te zien is in Linde.
Voor meer informatie en reserveringen
kan men bellen met 55 69 87 of 55 64
23.

Biej ons
in d'n*Achterhook
"Die luu zölt ok hette hemmen in die luchtballons", zei Riek van Toon zao-
terdagaovund too'w nao de ballons kek'n die biej 't baby-biggenmealbal van
Kasbendjen de loch in wazzen egaon.
"Daor 's juus kolder, hoe hoger hoe kolder", was Toon zien bescheid. "Maor
die zit toch kotter biej de zunne". Riek kon 't neet snapn dat 't dan kolder
wier. "Meschien zit ze dan wel in die mande umme wat minder van de
hette te vuuln".

"Daor kan'k ow nog een sterk staaltjen van veteln", zei Toon. Vegange
woensdagaovund waarn Riek en ik biej de Veldboom's op vesite. Da's nog
wat femilie, een neave van Riek. Harm van de Veldboom hef gin breurs of
zusters, vandaor dat e nogal contacten met de wietere femilie onderhöld.
Eers zol de vejeurdag gaars neet deurgaon. Zee wont in 'n Toldiek en hadn
de pech dat biej eur ok alle varkens eruumd wodn. Gelukkig veur eur mot
zee 't grootste deil van eur inkommen uut de beeste haaln. 't Volt veur eur
dus eigenlijk nog wel met.

Wiej hadn al een hötjen met de andere luu zitn klasjeneern too'k wat
besunders menen te heurn. "'t Is net of t'r ene ow name röp", zei ik tegen
Harm.
"Dat zö'j ow wel vebeeln Toon, 'k hebbe niks venommen". Ok de andren
waarn 't met Harm eens. Now wi'k neet op mien zelf pochen maor mien
oorne bunt nog besunder goed. Effen later menen ik 't weer te heurn.
't Kwam van tegen 't huus. 'k Ginge toch 's kiekn.

'k Leepe langs 't huus op en too heurn ik opens een geluud uut 't keldergat
kommen, 't Lek wel de stemme van een old mense die reep van Harm,
Harm. 'k Leepe maor gauw nao de vesite en veteln Harm wa'k eheurd
hadde. Den begon tegen zien vrouw uut te vaam: "He'j moeder neet uut de
kelder ehaald?".
"Boh nee, dat zol iej toch doen, 'k wazze jao druk zat met alles klaor zetn
veur de vesite". "Maor gauw d'r hen".

Zo wodn de olde meuje uut de kelder ehaald.
"Wat dei'j zee daor eigenlijk?", vroog ik an Harm too'w weer achter een pils-
jen zatn.
"Oh met die hette bargt moeder zich zo tegen elf uur 's maans op in de kel-
der, die hette kan zee helemaol neet vedragen. Zo tegen zes uur hale wie
eur d'r dan weer uut. Maor dat was vandage vebleven. En allene kan ze de
trappe neet weer opkommen".

Zo ziej maor dat neet iederene volle op hef met die hette, biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestmdn.



Vanaf donderdag 21 augustus:
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Mode ïnfb-dagen tof 31 augustus
INa de verbouwing is onze damesafyeljpg een stuk groter geworden,
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\¥e hebben onze collectie dan ook wecffejcuniien uitbreiden. Er is nu. • • • • . . • . • - , . . • • - • • • • - • •
• ' • . . : • • : ' :. : • ' • ' • "v" ; ' ' . ' .

ook een fraaie serre waar u een lekklr kopje koffie kunt drinken.

Tijdens onze Mode Info-dagen (21-31 Jaugustus) presenteren we alle

belangrijke m ode thema's en trends van dit najaar. De collecties zijn

compleet; u heelt nu heel veel keus. Natuurlijk wm u van harte wel-

kom tijdens onze openingsreceptie a*s. woensdag van 17-21 uur.

u gauw eens een kijkje.

': Ara •' Frankeinvalcler • Seda • Fclicia • \larcona • llndici • Ct-spa • ( loci l

• Harucci • l.eathersótind • Fashionato's • Koher(o Sarlo • (ierry VWlx-r • Bianca •

vSandy Drcss •S<*arlaüi • Bandolera • Streel One • Dutch • Another Woman • Sandwich

• Olsen • Kosner • La Pajjayo • Herenmode: IVIe lka • Dodgers • Donders • Frank Kden •

hor hellows • FT\ • lioherlo Sarto • Stale of' Ar< • liofjart • Ledub • Pierre JVIonee •

Cotfonitleld • l l enry Baker • (>ioppa • Love • Kindermode: Barhara harher • Poinler •

Cakewalk • l.a Pagayo • Fee • Locker • Ka{;s • Salty Dog • O'Neill en nog veel meer!

Tonny Ju
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

COI

zoekt met s|o|d;

- loodgie||i|§ m/v
- cv monteurs f m/v.

pok regelmatig iyverk voor anclere
in de installatiebranche

Bel nu:.0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk

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

GESLOTEN
vanaf woensdag 27 augustus

staan wij weer graag
voor u klaar

Lochem
Parket & Tapijt

Molenstraat 6
(centrum)

Tel. (0573) 258952

Woensdag t/m
zaterdag
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