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Beslissing over opvang in klooster valt eind september:

Kranenburg niet blij
met mogelijke komst
asielzoekerscentrum

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

Het nieuws is afgelopen week als een
bom ingeslagen in Kranenburg. Vo-
rige week dinsdag werd bekend dat
het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) op dit moment onder-
handelt met projectontwikkelaar
Wolborgh BV uit Hengelo om in het
voormalige klooster in Kranenburg
tijdelijk tachtig asielzoekers te huis-
vesten. Als de plannen doorgaan gaat
het hier om een periode van ander-
half tot twee jaar. Daarna wil
Wolborgh het klooster gaan verbou-
wen tot een woonzorgcomplex voor
ouderen.

Volgens voorzitter J. Lucassen van Kra-
nenburgs Belang zijn de bewoners van
Kranenburg niet blij met de mogelijke
komst van asielzoekers naar Kranen-
burg. "Eigelijk is die onrust ook wel te be-
grijpen", zegt hij. 'Tachtig asielzoekers is
natuurlijk erg veel als je dat vergelijkt
met de tweehonderd bewoners die het
kerkdorp Kranenburg telt. Zoiets kan al-
leen maar problemen opleveren. Ik denk
niet dat je een kleine gemeenschap als
Kranenburg met tachtig asielzoekers
moet opzadelen. Want hoeveel verschil-
lende culturen komen er straks niet op
ons af en wat hebben wij de asielzoekers
te bieden? Er is hier toch niets op het ge
bied van recreatie en afleiding. Verder
denk ik dat het klooster veel te klein is
om tachtig asielzoekers te huisvesten. In
het verleden zaten daar hooguit 24
Franciscanen. Tachtig asielzoekers is dan
toch veel te veel", aldus de heer Lucassen.

De komst van asielzoekers naar
Kranenburg hangt op dit moment af van
projectontwikkelaar Wolborgh BV uit
Hengelo die vorig jaar het kooster kocht.
Direkteur G. Hulshoff laat weten dat de
interesse van het Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers (COA) uiterst serieus is.
'Toch verwacht ik dat wij niet eerder dan
eind september een beslissing gaan ne-
men", zegt de heer Hulshoff. "Eerst wil-

len wij een aantal zaken op een rijtje zet-
ten. In principe is het gebouw geschikt
om tijdelijk asielzoekers in te huisvesten.
Er zullen echter wel een aantal aanpass-
ingen moeten worden gedaan aan het
pand. Bijvoorbeeld op het gebied van de
brandveiligheid. De vraag is nu hoeveel
deze aanpassingen gaan kosten en of dit
opweegt tegen de anderhalf tot twee jaar
dat de asielzoekers in het pand gehuis-
vest zullen worden".
Verder zal Wolborgh de komende maan-
den benutten om te onderzoeken in hoe
verre er op korte termijn met de verbouw
van het voormalige klooster kan worden
gestart. Het is de bedoeling van de
Hengelose projectonwikkelaar om van
het pand een woonzorgcomplex voor ou-
deren te maken. Afgelopen maandag
had de heer Hulshoff daarover een ge
sprek met de heer J. Ditzel van de ge
meente Vorden. Wolborgh wil in het hui-
dige klooster^ijftien woonunites onder-
brengen. "V^Bbuw is altijd duurder dan
nieuwbouw^eker in dit geval. Het gaat
toch om een pand dat al bijna honderd
jaar oud is. Om het project financieel
haalbaar te maken, zijn we van plan om
ook een nieuw gedeelte te bouwen. Ook
daar kome^Hxmunites. Dit nieuwe ge
deelte is essentieel voor het project. Het
moet de relatief dure verbouw van het
klooster dragen", aldus de heer Hulshoff.

Het is de vraag hoe snel er kan worden
gestart met het project aangezien er voor
de plannen van Wolborgh BV eerst een
bestemmingsplanwijziging nodig is. De
heer Hulshoff: "Wij hopen dat het over
enkele maanden rond is. Maar bij een be
stemmingsplanwijziging weet je het
maar nooit. Het is altijd afwachten of er
bezwaren zijn. Mocht het besluit langer
op zich laten wachten dan zullen we in
die tussentijd iets anders met het kloos-
ter aanmoeten. En dan zou het dus heel
goed kunnen dat wij een contract teke
nen voor anderhalf tot twee jaar met het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers".

7 juli Ronde van Vorden
Dinsdag 7 juli wordt de Rabo Ronde
van Vorden verreden. De wedstrijd be-
gint met een Dikke Banden Race voor
de jeugd vanaf 8 jaar. De kinderen ko-
men allemaal uit in hun eigen leef-
tijdscategorie en krijgen van de orga-
nisatie een Raboshirt en een herinne-
ringsvaantje. Ook in Hengelo (22 sep-
tember) en Wichmond (26 augustus)
zijn er Rabo Dikke Banden races.

De Ronde van Vorden wordt georgani-
seerd door de wielervereniging RTV

Vierakker-Wichmond. Deverse renners
van deze vereniging zullen op dinsdag 7
juli aan de start staan.

Paul wolbrink uit Baak - lid van RTV
Vierakker Wichmond - is afgelopen zon-
dag 28 juni zesde geworden in een klim-
criterium op de wageningseberg. Hij
startte daar met 125 andere nieuwelin-
gen. Een knappe prestatie voor een ren-
ner die vorig seizoen ook begon met het
winnen van een Rabo Dikke Banden
Race.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
pagina 5

Buurtfeest Delden
De buurtvereniging 'Delden' houdt vrij-
dagavond 3 juli het jaarlijkse buurtfeest
bij de familie Scheffer. Het feest wordt ge-
opend met het traditionele vogelschie-
ten. Na afloop is er een gezellig samen-
zijn gepland en zal er een dansje ge-
maakt kunnen worden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 juli 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zut-
phen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 juli 10.00 uur J.H.J. Letterman; 19.00
uur R. Reinders, Neede.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 4 juli 18.30 uur eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 5 juli 10.00 uur eucharisitieviering.
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 4 juli 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 5 juli 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
56juli: past. J. Nijrolder, Baak, tel. (0575) 441291.

Huisarts 4-5 juli: dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
tel. 552432.
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
4-5 juli: D. Stolk, Ruurlo, tel (0573) 452400.
Spreekuur voor spoedgeval^^zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur.

;evalk^z

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 gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbev\^feg en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uu^ca overleg). Kraam-
afdeling 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

VOOR DIRFCIÏ DR1NGI NDl HUI l>
VAN:

i»oi rui: - AMHUI.ANCI - HRANDWI i u
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
da« en nacht (0575) 55 12 30

b.K-K- (055)3686868
BRANDWEER: daj; en nacht 112
A M I U I I \N( l :dai;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)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. al-
leen telefonisch (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
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt VWnterswi/lctel. (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 Ie. 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.

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

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

Begrafenisdienst
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.

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) 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.
Tajfeltje-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.



Bij inlevering van deze bon

^ Z. voordeel
op uw vlaai naar keuze

Roomboter krakelingen
volgens oud Hollandsch recept,

lekker voordelig

350•

Nieuw in ons assortiment
Overheerlijk Italiaans Landbrood

met olijfolie en rozemarijn
• • • Focaccia • • •
ook lekker om hapjes van te maken

eveneens: Panini pompoen en
Panini olijf

deze week 5 halen = 4 betalen
Zie ook onze dagaanbiedingen

Ook nieuw in ons assortiment

'n Heerlijk mals donker meerkorenbrood

• • • Prokorn • • • da's pas genieten

250
•

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

BLIKVLEES
Wilt u verzekerd zijn van een goed
stukje vlees voor uw vakantie:

gebraden vlees
met jus in blik
door ons zelf gebraden en ingeblikt

Diverse soorten uit voorraad
leverbaar

Vraag inlichtingen bij uw
AMBACHTELIJKE SLAGER:

Baak • Telefoon (0575) 44 12 62

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f77,50p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS

Willy's Boetiek
Burg. Gallecstraat 38

Vorden

is van 5 t/m 26 juli

gesloten

TrefPunt
Graafschap-West

uw vereniging
gratis op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS

ftlefoon (0575) 55 1010

Neem mee, grasmatjes
en maak kans op een
voetbalspel!!!

WOENSDAG BEHAKTOAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnltzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDA6 PlEKENDAfi

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f "lj~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Schwarzwalder schinken
100 gram f 2,45

ZATERDAG BIEFSTUKOAG

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Karbonades
5 halen, 4 betalen

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Slavinken +
4 saucijzen

f 7,95samen

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(03J4)681378 tey0575)553006
[•• MAANDAGS'DE HELE DAG GESLOTEN")

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

Aanbiedingen geldig do,
vrij, zat, 2-3-4 juli

Aanbiedingen geldig op
ma, di, wo 6-7-8 juli

super franse

Nektarine's

Hollandse
Broccoli

10 stuks s?8 per kilo1

Panklare snijbonen

400 gram
2*8

Rode Bessan
2?"grote doos

Hollandse
Cherry Tomaten

149
•

Salade van de dag
249

•

Panklare nieuwe
oogst Rode of Witte

Kool
500 gram O?"

Zomerse Carré
salade

200 gram 2.4B

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

CERTIFICAATHOUDER

GI
ISO 9002

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

• Te koop: nieuwe aardappe-
len; bloem-, spits-, rode, witte,
spruit-, savoye-, boerenkool;
sla-, andijvie-, rode biet- en
tomatenplanten. Div. groenten.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, telefoon (0575) 55 68
76

• Gevraagd: tuinman voor
plm. 4 uur per week. Wilden-
borchseweg 2, Vorden, tel.
(0575) 55 38 31

• Te koop: Yamaha Virago
750 cc, b.j. 1982 in nieuw-
staat. Tel. (0573) 45 32 06

• Te koop: zeer goed onder-
houden 4-pers. vouwwagen
Walker Jubilee, met voortent
en luifel. Van 1e eigenaar
f800,-. J.W. van Solderen, tel.
(0575) 55 27 61

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie te Wich-
mond op 25 en 26 juli 1998.
Tel. (0575) 44 12 85

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

• '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



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Mart
HANS MAARTEN
broertje van Bas en
Esmée

26 juni 1998

Hans en Rita
Boers-Meenink

Zutphenseweg 107
7251 DN Vorden

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

Renske

20 juni 1998

Erwin en Gerrie
Tragter-Lettink

Burg. Vunderinkhof 14
7251 XA Vorden

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor alles
wat heeft bijgedragen om ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag te maken.

Jan Hissink
Jantje Hissink-
Bouwmeester

Uzerhorst 4, Vierakker

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. Schrif tel i jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met
de geboorte van onze dochter

LOOS JOANNE MARIA

26 juni 1998

Kitty en Mare van der Linden-Kruip

Hoetinkhof 7, 7251 XM Vorden
(0575) 55 12 73

• Verhuisd van De Steege 24
naar Insulindelaan 4, 7251
EK Vorden. S. Groot Obbink-
van Doorn

• Denkt u aan de fietsvier-
daagse van Jong Gelre 6
t/m 9 juli. Start 18.30 uur
Dorpscentrum Vorden

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: antiek geloogd
grenen linnenkast. Magne-
tron nooit gebruikt en buxus-
planten. Tel. (0573) 45 26 41

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• 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

Hans Groot Enzerink
&
Henriëtte Groot Wassink

gaan trouwen op donderdag 9 juli
1998 om 13.00 uur in het gemeente-
huis van Ruurlo. De kerkelijke inze-
gening vindt plaats om 14.00 uur in
de Boskapel te Ruurlo.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.30 tot 17.00 uur bij 'De
Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Juli 1998

Hazelnoot 32
7261 H D Ruurlo

Op zondag 12 juli aanstaande hopen
wij ons 60-jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

Jan Helmink
en
Anna Helmink-

Om 14.00 uur is er uit dankbaarheid
een Eucharistieviering in de Sint Wil-
librorduskerk te Vierakker.

Wij houo^ftreceptie van 16.00 tot
17.30 uur m bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Kamer 3, tel. (0575) 55 17 44

Na bijna 28 jaar met veel plezier
de winkel te hebben gerund, zetten wij er

per l juli een punt achter.

Wij bedanken hierbij al onze klanten voor
de prettige contacten gedurende de

afgelopen jaren.

Gerda en Jan Dijkerman
en medewerkers

On» nieuwe telefoonnummer
per l juli wordt SS 32 44

Onze bloemen- en cadeauwinkel
wordt door Anita Domen
voortgezet onder de naam

'Davorta

In verband met de overname i» de
winkel op woensdag l en
donderdag 2 juli gesloten

En, wie
maakt de lekkerste

Satévlees
gemarineerd, 100 gr. 169

500 gr.

995 ei/bieslooksalader

700 gr.

098 gehaktballetjes in
pikante saus, 100 gr.

289 gevulde paprika,
mOnr

6

4 f iletlapies en 2
gratis splashballen
gebraden gehakt,
100 gr.
Achterham,
100 gr.

magere runderlappen, £98 Schwarzwalder,
100 gr.

Keurslager

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

AFWEZIG
vanaf 3 t/m 19 juli

Dr. Haam
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

• Oranjefeest Medlertol:
blijspel 'Familie is ook niet al-
les' van toneelvereniging AEV
op vrijdag 3 juli aanvang
19.45 uur. Zaterdag 4 juli van-
af 13.30 uur volksspelen en
's avonds bal met 'De Flamin-
go's'

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in origin. 10 kg pak.
Deel event. met elkaar! OMO
ViZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p. kilo. ARIEL maar 5,95
p. kilo. Dreft Robijn Dash Per-
sil Dixan 5,75 p. kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53

• Gezocht: krantenbezor-
gers voor ochtendkrant. In de
zomervakantie. Minimumleef-
tijd 15 jaar. Tel. (0575) 55 29
33

• Zomerconcert van Jubal
op zondagochtend 12 juli om
11.30 uur op camping De
Kleine Steege in Wichmond

• Verhuisbericht. Vanaf 27
juni 1998 is verhuisd de heer
H. Hoetink van Weideman-
weg 4 naar Burg. Vunderink-
hof 29, 7251 XA Vorden, tel.
(0575) 55 15 13

INDUSTRIE

Recreatieve poetsers m/v
Een extra vakantiecentje verdienen door het andere vakantie-
gangers naar de zin te maken? Voor een tweetal bungalowparken
in de directe omgeving van Zelhem zoeken wij in de komende
zomerperiode schoonmakers die op de vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur willen werken. Met deze zelfstandige functie is het goed
verdienen. Je kunt je inschrijven op donderdagmiddag van 15.00
tot 17.30 uur in de Brink te Zelhem. Natuurlijk kun je ook contact
opnemen met onze vestiging te Doetinchem
Informatie bij Mariël Steenbreker, tel. (0314) 34 17 82,
Doetinchem, Raadhuisstraat 7.

•v randstad uitzendbureau

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 ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74,

• Tekfax gemeente: $575) |5 7* 44

• Openingstijden Gemeentehuis:
fïtoandag tot en met vrij dag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstefling a/d. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den datermad^vergaderingen zijn van
I&3fc20.00 uur (zie |wbïfcaties in
Gemeeittebulletin)

• Spreekuren burgemeesteren

Burgemeester EJ.C. Kdmeriing:
maandagmorgen van 11.00 -12,00 uur
en volgens afspraak

Wethouder DJ. Muïderge-Meulenbroek: don-
derdag van 10.00 -1100 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
a/spraak.

A/spraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek;
(voor ter inzage liggende stukken/
dinsdag van 13 30 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

UISVESTING ASIELZOEKERS IN HET KLOOSTER TE KRANENBURG

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft plannen om in het voormalig
klooster in Kranenburg ongeveer 80 asielzoekers tijdelijk te huisvesten. Met de eige-
naar van het pand, Wolborgh B.V. te Hengelo Gld. is het COA daarover aan het praten.

Planologisch zijn er geen belemmeringen voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers.

Wel zal het gebouw vanzelfsprekend moeten voldoen aan de eisen die aan bewoning
worden gesteld.

J\l lEUWE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen een
nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Voordat burgem^ter en wethouders dit
doen stellen zij iedereen in de gelegenheid om zijn of haar^renswijze over het ont-
werp van deze verordening te geven. Van 2 juli tot en met 14 augustus ligt de
Verordening in de units bij het gemeentehuis ter inzage. De heer Van Woudenberg
kan u nadere informatie over deze verordening geven. U kunt uw zienswijze monde-
ling of schriftelijk inbrengen.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een zomeravondconcert op vrijdag 3 juli 1998 geldt op het markt-
plein in Vorden op die dag van 17.00 uur tot 22.00 uur een parkeerverbod.

Op dinsdag 7 juli vindt voor de 20e keer de wielerronde van Vorden plaats.
Dan zijn van 16.00 uur tot 22.00 uur de volgende wegen gesloten voor alle verkeer:
- de Horsterkamp (parallelweg) vanaf de Beatrixlaan tot aan de Willem

Alexanderlaan;
- de Willem Alexanderlaan;
- de Nieuwstad vanaf de Willem Alexanderlaan;
- de Nieuwstad vanaf de Willem Alexanderlaan tot aan de Dr. W.C.H. Staringstraat;
- de P. van Vollenhovenlaan vanaf de Dr. W.C.H. Staringstraat tot aan de Beatrixlaan;
- de Beatrixlaan vanaf de P. van Vollenhovenlaan tot aan de Horsterkamp (parallel-

weg).

Op vrijdag 3 juli zijn in verband met een buurtfeest de Deldensebroekweg en de Horst
van 20.00 tot 24.00 uur afgesloten voor het verkeer.

ANKOOP GRONDEN VOOR UITBREIDING VAN HET
INDUSTRIETERREIN

Met de eigenaar van de gronden, die de gemeente nodig heeft voor de uitbreiding van
het industrieterrein, hebben burgemeester en wethouders overeenstemming bereikt
tot aankoop ervan. Het gaat om een terrein van ruim 10 ha. ten oosten van het be-
staande industrieterrein. Burgemeester en wethouders hopen op l september aan-
staande het bestemmingsplan voor de Ie fase (on-geveer 5 ha.) zo ver te hebben dat de
gemeenteraad dit kan vaststellen.

OOD IN DRINKWATERLEIDINGEN

Binnenkort is de folder "lood in drinkwater - saneren, subsidie en babyvoeding" bij de
gemeen te verkrijgbaar.
Aanleiding voor deze folder is het advies van de Gezondheidsraad om alle loden
drinkwater leidingen in Nederland te vervangen. Dit is nodig omdat er via deze lei-
dingen lood in het drinkwater komt. Uit een advies van de Gezondheidsraad blijkt
dat lood in drinkwater gezondheidsrisico's heeft voor zuigelingen van 0-1 jaar.
In ongeveer 275.000 woningen in Nederland die gebouwd zijn voor 1960 zitten nog lo-
den drinkwaterleidingen. Het Ministerie van Vrom heeft een plan van aanpak ont-
wikkeld om alle loden drinkwaterleidingen voor 2005 te verwijderen.

In de folder "Lood in drinkwater - saneren, subsidie en babyvoeding" worden de ge
zondheidsrisico's, subsidiemogelijkheden en vervanging van loden drinkwaterleidin-
gen beschreven. De folder is met name voor ouders met zuigelingen van O -1 jaar en
voor eigenaren van woningen, die gebouwd zijn vóór 1960, relevant.

'B OUWAANVRAGEN

plaats
Biesterveld 94 en 96

Bergkappeweg 2
en 4

Mispelkampdijk l
Vosheuvelweg 2
Ruurloseweg 35

aanvrager
A, Heuvelink en
M. Hulleman
mw. R.M.M. de
Fraiture en AJ.
Lubbers.
A.G.Velhorst
G.W. Lebbink
Schildersbedrijf
Peters

inhoud datum ontvangst
bouwen dubbele woning 18-06-98

verbouwen boerderij 22-06-98

verbouwen woning 24-06-98
verbouwen boerderij 24-06-98
uitbreiden werkplaats 25O6-98

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

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen
plaats
Biesterveld 43

aanvrager
H. Weenk

Biesterveld 98 J.W. Rietman

Lindeseweg 18a
Biesterveld 82 en 84 D. Hofs

inhoud
bouwen woning met
garage en carport
bouwen woning met
garage

GJ. Groot Jebbink bouwen wagenloods
bouwen twee-onder-
een-kap woning met
garage/carport

vrijstelling

bodemonderzoek
dakhelling

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
Zutphenseweg 70 A.WJ. Huurneman

overige vergunningen
plaats aanvrager
Vorden Rhedense fietsvierdaagse

Dorl^Hulp NederlandVorden

Vorden het Elshof AJ. Wullink

inhoud
bouwen twee erkers

inhoud
fietstocht o.a. door Vorden van 18 -
21 augustus
collecte in Vordense supermarkten
van 9 -14 november 1998

buurtfeest het Elshof op 11 juli 1998

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

OUWEN WONING OP HET PERCEEL INSULINDELAAN 9 TE VORDEN•

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 8 sub a.
(procedure vaststelling nieuw hoofdgebouw) van het bestemmingsplan "Vorden
Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 3.1
sub c. voor het bouwen van een woning op het perceel Insulindelaan 9 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
2 juli 1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kun-
nen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aaN burgemeester en wethouders
kenbaar maken.

OUWEN DUBBELE WONING BIESTERVELD 86 EN 88

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6,
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een dubbele woning aan Biesterveld 86 en 88 en Biesterveld 94 en 96 te
Vorden.

De vrijstelling maakt het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45 graden toe
te passen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
2 juli 1998, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kun-
nen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders ken-
baar maken.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...



UNIEKE SPAAR-ACTIE
VOOR GRATIS CD S EN

VIDEO'S
Bij elk tientje dat u besteedt aan

frites en snacks krijgt u een stempel
op een spaarkaarL Zo spaart u snel en
gemakkelijk voor gratis CD's (vanaf 10

stempels). Dus tot ziens!

SNACK-IN
DE ROTONDE

Vertrouwde kwaliteit en Vriendelijke service

Kerkstraat 3, tel 551519

Wegens vakantie gesloten
van maandag 13 juli t/m zaterdag 1 aug.

uulta

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. (0575) 55 30 25

Chr. muziekver.

• SURSUM
CORDA

r VORDEN
geeft vrijdag a.s.

y haar

ZOMERAVOND-
CONCERT
om 19.30 uur op het
Marktplein.
U komt toch ook?

BAGAGEWAGENS
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

WU LEVEREN VAN ONZE
EIGEN UMOUSIN RUNDEREN:
• standaardpakketten van ca. 15 kg

bestaande uit alle soorten rundvlees van haasbiefstuk
tot gehakt, alles verpakt in porties van 500 gram of
twee lapjes in een zakje

• pakketten die samengesteld kunnen worden
naar eigen wens

• losse verkoop op de boerderij.
• bovenstaande geldt tevens voor eigen varkens

Alles diepvriesklaar gemaakt en eventueel bij u thuis
bezorgd!

• TEVENS BARBECUE-VLEES VERKRIJGBAAR!

FAMILIE R. KLEINE
Dorpsstraat 60 - Almen - Telefoon (0575) 43 18 70

Openingstijden: in ieder geval woensdagmiddag en zater-
dags de gehele dag

. MEEK
gediplomeerd

p/anostemmen

f 70f
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel..(0575) 43 11 11

ZutphensewBB IA Tdetoon |0575) 55 18 85

verse BOSPEEN
per bos

PAPRIKA'S, rood groen of gooi O99
500 gram £.•

zoete 6ALIAMELOEN
per stuk

malse gesneden SNIJBONEN OC
400 gram g^ m

SALADE VAN HET HUIS
200 gram 249
Wij hebben diverse soorten
(kruiden)azijn in ons assortiment

diverse soorten TREASURE TEA
zakje 100 gram vanaf 3?9

harringtons MINT CREAM THINS
pakje 150 gram

JAPANSE MIX
per zak 250 gram

origineel Zwitserse KAASFONDUE
per pak

lekker bi] kaasfondue MUSCADET
per fles

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

S?5

S?5

8?s
795

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

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

ÉfSrz GLASGARAGfWARHSVELD C=G
ClasGarageK IciasCarage

GRATIS* VOORRUIT
vervangen of repareren met kunsthars

* Verzekerde vanaf WA Extra, 10 jaar schriftelijke garantie

UW GLAS GARAGE ANDRÉ NIJENHUIS
betaalt uw eigen risico tot f 300,-

KKHTSTREf KSf AFHANDELING MET AUI VERZEKERAARS

CC GLAS GARAGE WARNSVELD CC
ClasGaragc Rijksstraatweg 91 • Tel. (0575) 57 24 94 ClasCarage

Nu boeken
eld besparen

Kreta, Platanes nu

Tunesië, Djerba

Kos, Kos Stad

nu 8 dagen vartaf

nu 9 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 545,-

f 1245,-

f 749,-

f 899,-

f 899,-

p.p.

p.p.

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



Jan en Anna Helmink zestig jaar getrouwd:

Diamanten echtpaar
Naam voor kunstwerk zwembad 'In de Dennen':

Vorden heeft 'Waterfantje

Jan en Anna Helmink zijn zondag 12
juli zestig jaar getrouwd. Na een eu-
charistievering in de Sint Willibror-
duskerk in Vierakker is er aanslui-
tend een receptie in t Pantoffeltje in
Vorden.

Het diamanten echtpaar woont sinds zes
weken in verzorgingstehuis De Wehme.
"Voor mijn vrouw was het eerst wel even
wennen", zegt Jan Helmink (87), "maar
inmiddels zijn we al helemaal ingebur-
gerd".
Het grootste gedeelte van hun leven
woonden Jan en Anna Helmink in Wich-
mond. Het begon allemaal in 1936 toen
Jan Helmink aan de Dorpsstraat 6 startte
met een eigen bakkerij. In het achterste
gedeelte van het pand werd een oven ge
bouwd en de voorkamer werd omge-
bouwd tot winkel. De eerste twee jaar
werkte Jan Helmink samen met zijn zus
Marie. In 1937 leerde hij Anna Mentink
kennen en eenjaar later trouwden ze.
Anna Helmink-Mentink (85) bleek een
echte middenstandsvrouw en heeft de

winkel opgebouwd tot een Vivozaak. Jan
en Anna Helmink hebben de winkel bij-
na veertig jaar gerund. "In 1956 kwam
een achterneef bij ons in de zaak werken.
Hij heeft in 1974 onze winkel overgeno-
men. Op dit moment runt zijn zoon
Wilfried Besselink het bedrijf, vertelt
Jan Helmink.
Brood en banket worden nog altijd in de
zelfde bakkerij vervaardigd. De winkel is
echter verplaatst naar de Dorpsstraat 10
waar de Garantmarkt gevestigd is. "Het
doet ons deugd dat Wilfried met z'n
trouwe medewerkjjs de zaak draaiende
weet te houden",^Bus Jan Helmink

Het echtpaar Helmink verhuisde in 1974
naar de Vierakkersestraat 49 waar ze
zich heerlijk konden uitleven in het hou-
den van kleinvee^^het verbouwen van
groent en fruit. sHen zijn Jan en Anna
Helmink vele jaren lid geweest van het
kerkkoor en gemengde zangvereniging
Laus Deo. Ze houden beide erg veel van
lezen en Jan Helmink mag altijd nog
graag een kaartje leggen.

Boekpresentatie en heropening watermolen:

Dubbel feest op Hackfort
Vrijdagmiddag 26 juni was het dub-
bel feest op landgoed Hackfort. Na ja-
renlange noeste arbeid kon dr. F.
Keverling Buisman, directeur van het
Rijksarchief Gelderland, het boekje
'Hackfort, huis en landgoed' presen-
teren. Hij bood mr. F. Evers, hoofddi-
recteur van Natuurmonumenten een
eerste exemplaar aan.

Later op de middag werd de geheel ge
restaureerde watermolen van het land-
goed op feestelijke wijze in gebruik her-
steld. De molen is geheel maalvaardig ge
maakt en zal in de toekomst weer ge
bruikt worden om graan te malen.
Tevens zal de molen natuurstroom leve
ren.
Huize Hackfort heeft een lange geschie
denis. Zo is bekend dat het sinds 1324
nooit is verkocht, maar altijd via verer-
ving in andere handen is overgegaan. Tot
1981 zelfs binnen één familie. Het boek
beschrijft de vele facetten van deze bij-
zondere plek in woord en beeld. Niet al-
leen de bouwgeschiedenis van het huis,
de watermolen, boerderijen en opstallen
komen aan bod, maar ook de lotgevallen
van de bewoners. Het bevat vele mooie il-
lustraties.
Verschillende auteurs hebben - onder
auspiciën van het Rijksarchief te
Arnhem - meegewerkt aan de totstand-
koming van het boek. Een belangrijke fi-
nanciële bijdrage werd geleverd door de
Stichting Hackfortfonds. Ook Natuur-

monumenten was als eigenaar van het
landgoed uiteraard nauw betrokken bij
de totstandkoming van het boek

Na een muzikaal intermezzo en een toe
lichting op de restauratie door ing. W.
Cambier van Nooten, voorzitter van de
Stichting de Gelderse Molen, werd het
gezelschap vorige week vrijdagmiddag
muzikaal begeleid naar de watermolen.
De heer Evers stelde de molen in werking
door het openen van de watergoot naar
het molenrad. Zo werd voor het eerst
sinds vele jaren weer graan gemalen in
de molen.
Belangrijkste onderdeel van de restaura-
tie van de molen was de vervaardiging
van een geheel nieuw eikenhout molen-
rad. Ook het binnenwerk van de molen
werd gerestaureerd. Ten behoeve van het
molenaarswerk werden aansluitingen
gemaakt voor electra, water en riolering.
Zowel de Stichting Tenkink-Antink als de
Lionsclub Zutphen droegen financieel
bij aan de restauratie van de watermo-
len.

Geen watermolen kan zonder water:
door verdroging van het peil in de
Hackfortse Beek is er weer voldoende wa-
ter om de molen te laten draaien. NUON
heeft in de watermolen een generator ge
plaatst, die tijdens het draaien van de
molen Natuurstroom zal opwekken. De
stroom wordt niet opgeslagen, maar di-
rect aan het net geleverd.

Bij de opening van het zwembadsei-
zoen bood Burgemeester Kamerling
het zwembadbestuur een kunstwerk
aan. Een speelobject voor kinderen
dat enkele jaren geleden na de reno-
vatie van het zwembad al symbolisch
was aangeboden. Het kunstwerk
werd aan de rand van het bassin ge-
plaatst met als leuk aspect dat het te-
vens water kan spuiten. Volgens
Kamerling had het kunstwerk wel
iets weg van een zeehondje. Een offi-
ciële naam werd niet genoemd. Voor
het zwembadbestuur aanleiding om
aan de vooravond van de zwemvier-
daagse een prijsvraag uit te schrijven
met als opdracht een naam te beden-
ken.

'We kregen in totaal 63 reakties binnen.
Voor de jury beslist geen gemakkelijke
taak een keuze te maken. Uiteindelijk is
gekozen voor de naam 'waterfantje'. Een
naam die is bedacht door Anne de Klein
en Lisa Klein Nagelvoort", aldus Martin
Westerik die de meisjes een attentie aan-
bood.
De prijsuitreiking vond dit weekend, na
afloop van de zwemvierdaagse plaats. In

totaal deden er 140 personen aan deze
vierdaagse mee. Minder dan vorig jaar.
"Dat heeft niet alleen te maken met de
wereldkampioenschappen voetbal, maar
tevens met de te lage buitentemperatu-
ren naar de zwemvierdaagse toe", aldus
Westerik
Na afloop was er voor de oudste deelne
mer, mevrouw Wobert- Arkeveld (65) een
boeket bloemen. Ook bloemen voor
Hentje Bosch, die aan alle 24 edities van
de zwemvierdaagse in Vorden heeft mee
gedaan. De jongste deelnemer Arne
Gudde (5) kreeg een 'knuffelbeest' aange
boden.
Gedurende de zwemvierdaagse was er
sponsorzwemmen voor het Ronald Mc
Donaldfonds. Dat bracht in totaal f
309,20 op. Tot dusver heeft het zwembad
in dit seizoen ruim 13.000 bezoekers ge
trokken. 'Vrijwel hetzelfde beeld als voor-
gaande jaren rond deze tijd. Vergeleken
bij 1997 ook hetzelfde weerbeeld. Toen 8
zomerse dagen, dit jaar tot dusver 9. Dus
we mogen niet ontevreden zijn", aldus
Martin Westerik die hoopt dat het bezoe
kers aantal van vorig jaar zal worden
overtroffen. In 1997 waren er 56.500 be
zoekers.

Minnaard interviewt
Peter Hoefnagels over
'Dansen op het terras'
Joost Minnaard, literatuurkenner bij uit-
stek, interviewt zondagmiddag 5 juli in
Theater Onder de Molen de schrijver
Peter Hoefnagels over zijn i^uwe roman
'Dansen op het terras'. En^l jaren gele
den ondervroeg Joost Minnaard Peter
Hoefnagels tijdens de Nacht van het
Boek in Tilburg. Zijn inspirerende vraag-
stelling leidt tot een dieper inzicht in de
schrijfkunst en mogelijkei^js in het Ie
ven zelf. ^P
Pianiste Mirjam Smitt en gitarist Rob
Jasper zullen het literair programma
muzikaal omlijsten, onder meer met een
toepasselijke vertolking van 'Impres-
siones Intimas' van de Spaanse compo-

nist Federico Mompou en een duet voor
piano en gitaar van Pat Metheny. Tevens
valt te verwachten dat enkele jazznum-
mers die in 'Dansen op het terras' voor-
komen', zullen worden gespeeld en ge
zongen.
Woensdagavond l juli start Theater
Onder de Molen met "Verhalen en mu-
ziek. Elke woensdagavond in juli en au-
gustus een parade van artiesten met ver-
halen en muziek. Er werken aan deze
avonden diverse vaste medewerkers mee
van Theater Onder de Molen. Er wordt
een zeer afwisselend programma ge
bracht. De samenstelling van de artie
sten is elke avond weer anders. Het is
raadzaam over voor zowel de woensdag-
avondvoorstelling van l juli als voor de li-
teraire matinee van zondag 5 juli van te
voren kaarten te reserveren. Het tele
foonnummer van Theater Onder de
Molen is (0575) 55 69 87.

Feestavond schietvereniging SV Wildenborch:

Wildenborch huldigt leden

Tijdens een feestavond van de schiet-
vereniging SV Wildenborch, welke
het afgelopen weekend in café
Eykelkamp werd gehouden werden
een zestal leden vanwege hun zilve-
ren jubileum door voorzitter Jan
Luimes in het zonnetje gezet.

De jubilarissen waren Jan Kornegoor,
Bertus Fransen, Bernard van de Houwen,

Marinus Eskes, Gerrit Schuerink en
Bennie van Til.
Tevens werden die avond de clubkam-
pioenen gehuldigd. Dit waren: Ere Klasse
Marinus Eskes; Eerste Klasse Dick van de
Houwen; 2e Klasse Jan Kornegoor; 3e
Klasse Cees de Geeter; 4e klasse Jan
Teunissen. Voorafgaand aan de feest-
avond werd er een wedstrijdje kloot-
schieten georganiseerd.
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* éUÉ KANKERBESTRIJDING

Alles wat je weten wilt over
behandelingen, onderzoek,

begeleiding en preventie van kanker

BEL GRATIS 0800 0226622
Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankcrbcstrijding/KWF
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
h,itrnet-,iit: l,ltp:llwww. ka,,ktrbtitr,jH,»f,. nl

Fietspad Kranenburg-Ruurlo eind van dit jaar klaar:

Aanleg fietspad start 6 juli
De werkzaamheden voor de aanleg
van het fietspad tussen Kranenburg
en Ruurlo beginnen maandag 6 juli
met het rooien van bomen. Na de va-
kantie wordt met de werkelijke aan-
leg gestart Het fietspad moet voor
het einde van dit jaar gereed zijn.

Naast de aanleg van het fietspad vinden
er nog meer werkzaamheden plaats die
uitgevoerd worden. Deze betreffen het
aanpassen van de spoorwegovergang
voor het fietsverkeer, het reconstrueren
van de hoofdrijbaan en het versmallen
van de hoofdrijbaan ter hoogte van
buurtschap Medler. Dit laatste gedeelte
zal tevens worden voorzien van beton-
nen geleidingsbanden. Tot slot wordt de
Schoneveldsdijk haaks aangesloten op

de N 319. Het aanpassen van de spoor-
wegovergang zal in twee weekenden
plaatsvinden, dit om de overlast zo be-
perkt mogelijk te houden. Gedurende de
werkzaamheden aan de hoofdrijbaan
wordt het verkeer met behulp van een
verkeersregelinstallatie geregeld. Tijdens
de asfalteringswerkzaamheden wordt de
weg drie dagen voor alle verkeer afgeslo-
ten.

Tijdens de werkzaamheden aan de
Schoneveldsdijk wordt ook de On-
steinseweg voor gemotoriseerd verkeer
afgesloten. Dit zal ongeveer drie weken
duren. Plaatselijk verkeer wordt omge-
leid. Wanneer alles volgens plan verloopt
zijn de werkzaamheden voor het einde
van het jaar afgerond.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Verse aardbeienvlaai

nu 1195

Zonnepitbroodies

6 voor

ZO UIT FRANKRIJK

QUICHE
DORDOGNE

2.25
per stuk

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Sparta Collecte
Aansluitend op het bericht over de wan-
delvierdaagse van 'SJ^fca' dient nog te
worden vermeld dat de groep van de
voetbalvereniging Vorden is uitgeroepen
tot de "netst lopende groep. Ere wie ere
toekomt

De collecte van het Nationaal Epilepsie
Fonds heeft in vorden f 6.000,65 opge-
bracht. De opbrengst in Wichmond en
Vierakker was f 1.722,50.

Ook Weekblad Contact voetbalt mee:

Win 250 gulden!
Gedurende de periode dat het
Nederlandse elftal meedoet aan de
Wereldkampioenschappen voetbal
in Frankrijk - en dat zal wel tot het
einde zijn want ook wij rekenen
erop dat wij Wereldkampioen wor-
den - plaatst Weekblad Contact een
aantal speciale Oranje WK-ballen in
de krant zoals hiernaast is afge-
beeld.

Diegene die aan het eind van de rit het
juiste aantal oranje WK-voetballen
heeft weten te tellen die wij hebben
afgedrukt, ontvangt 250 gulden. Het
gaat dus om het totale aantal ballen
zolang het Nederlands Elftal in de race
is voor het Wereldkampioenschap.

Het is belangrijk dat u duidelijk ver-
meldt welke editie van Weekblad
Contact u krijgt. De mensen die bij-
voorbeeld de editie Ruurlo krijgen, hoe
ven dus alleen maar het aantal Oranje

WK-ballen in de editie Ruurlo bij elkaar
op te tellen. Datzelfde geldt voor de edi-
ties Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Wanneer er meer mensen zijn die het
antwoord goed hebben, dan beslist het
lot. Werknemers van Drukkerij Wee
vers zijn uitgesloten van deelname.
Gelieve de onderstaande invulstrook
goed te bewaren, want als alles goed
verloopt voor het Nederlands Elftal,
stoppen wij pas op het einde van de WK
met de ballenaktie.

ANTWOORDFORMULIER

Het totale aantal oranje ballen Weekblad Contact is:

Editie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon



Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys in Vorden:

'Altijd op zoek naar het beste'

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Super de Boer
Wilbert en Yvonne Grotenhuys

Dorpsstraat 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

Openingstijden
08.3O
08.30
O8.3O
08.3O
08.30
08.30

2O.OO uur
20.OO uur
20.0O uur
2O.OO uur
21.00 uur
17.OO uur

[SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Nu opruiming
bij

Visser-
M O D E

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

thd 'o bé

Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21, Zelhem
Telefoon (0314) 6 A06 M

Op zoek naar: speelgoed, huishoud artikelen,
kado's, muziek, lektuur, kom dan naar

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK SUETERS

7251 BA VORDEN

BARENDSEN
laat er geen gras over groeien
tijdens de WK geven wij

15% KORTING
op motormaaiers + tuintractoren Zutphenseweg 15, Vorden
behalve aanbiedingen Wrfoon (0575) 55 21 59

De enige echte (échte)
groentenman in de regio die
alles in eigen
snijkeuken maakt.
Ook het adres voor kant en klaar maaltijden

d*

Fam. J. Huftink
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

VORDEN

Zutphenseweg 24

tel. (0575) 55 15 14

EIBERGEN

J.W. Hagemanstraat 3

tel. (0545) 47 41 90

Richt uw koopvizier op
Vorden

Super De Boer, altijd op zoek naar het
beste. Dit is de slogan waarmee de su-
permarkten van Super De Boer de
laatste maanden flink^fcee aan de
weg hebben getimmenF De kreet
'Altijd op zoek naar het beste' geldt
ook voor Yvonne en Wilbert Groten-
huys. Zij zijn de eigenaren van de
Super De Boer aan de Dorpsstraat 18
in Vorden. "Ondanks htffefeit dat we
nog maar een jaar op oKe plek zit-
ten, is er al heel wat veranderd in on-
ze supermarkt Ook wij blijven dus
altijd op zoek naar het beste. Zo heb-
ben we enkele weken geleden de in-
richting van de aardappel-, groente-
en fruitafdeling helemaal veranderd
door de artikelen in kratten uit te
stallen. Voor de klanten is het veel
overzichtelijker geworden en het
komt ook de sfeer op die afdeling ten
goede. Het is meer een soort overdek-
te markt geworden", aldus Wilbert
Grotenhuys.

Het is inmiddels al weer eenjaar geleden
dat Wilbert en Yvonne Grotenhuys met
hun supermarkt verhuisden van de
Smidstraat naar de huidige locatie aan
de Dorpsstraat. De nieuwe winkel heeft
een vloeroppervlakte van ruim 1000 vier-
kante meter en biedt een zeer breed as-
sortiment. Klanten kunnen hun auto
aan de achterzijde van het pand kwijt.
Op deze parkeerplaats kunnen in totaal
vijftig auto's staan.

Door de fusie tussen Unigro en De Boer
veranderde de Super aan de Dorpsstraat
op 21 april van naam: Super De Boer

Yvonne en Wilbert Grotenhuys. Het on-
dernemersechtpaar kijkt zeer tevreden
terug op de eerste maanden. "Je ziet toch
dat de mensen snel gewend zijn aan de
nieuwe naam. Maar er is de afgelopen
maanden meer verandert. Zo zijn er drie
honderd nieuwe Super-produkten bijge-
komen en tweehonderd bekende merk-
artikelen in prijs verlaagd. Alles bij el-
kaar is dat toch weer mooi meegenomen
voor de klant", aldus Yvonne en Wilbert
Grotenhuys.
Verder is het assortiment van de versaf-
deling flink uitgebreid met vele lekkere
en makkelijk bereidbare artikelen. "De
aardappel-, groente- en fruitafdeling is
het speerpunt van onze supermarkt.
Daar gaan we ons compleet in onder-
scheiden".

FOLDER
De introductie van Super De Boer heeft
niet alleen maar positieve reacties opge-
leverd. "Zo kregen we in het begin heel
veel kritiek op onze folder. De mensen
vinden de folder saai en kil. En daar kan
ik me eerlijk gezegd best wel iets bij voor-
stellen. Maar dat is nu eenmaal het nieu-
we imago van Super De Boer. Wij hante-
ren niet voor niets de kreet 'de meest dy-
namische supermarkt met beide benen
op de grond'. En daar hoort dus ook een
folder bij waaruit blijkt dat wij met beide
benen op de grond staan. Dus geen poes-
pas. Nee, er moet gewoon kort en krach-
tig instaan wat onze aanbiedingen zijn.
Want daar gaat het natuurlijk om. De
klant verwacht van ons scherpe aanbie-
dingen en dat bieden wij hen ook", aldus
Wilbert Grotenhuys.

Evenementen Vorden
3 en 4 juli: Medlertol Oranjefeest

12,13,19 juli: openstelling tuinen De Wiersse
16 t/m 18 juli: kermis en braderie
7 en 8 augustus: Beachparty

9 augustus: koetsentocht

22 en 23 augustus: Willem Kuyper Jeugdvoetbaltoernooi w Vorden
22 t/m 29 augustus: Oranjefeest Vierakker. Wichmond
23 t/m 27 augustus: Country Living Fair

25 oktober, openstelling tuinen De Wiersse

v Info VW, Tel.: (0575) 55 32 22



Donderdag 16 juli braderie in Vorden met meer dan honderd deelnemers:

Drie dagen Zomerfeest in Vorden

Elke maanoverschijnen in Contact de
pagina's 'Vizier op Vorden'. In deze pa-
gina's is ook een puzzel opgenomen
welke u in staat stelt een Rabo-reische-
que te winnen met een waarde van

f 500,-
Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's
'Vizier op Vorden' zijn losse letters ver-
borgen. Zoek deze op en zet ze in de
goede volgorde. Er ontstaat nu een
spreuk.

Oplossing nr. 6

De oplossingen moeten worden inge-
zonden vóór 15 juli 1998
naar:
• Bleumink Tweewielers,

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Eliesen Electro,

Dorpsstraat 8. 7251 BB Vorden
• Lammers Mode, Zutphense-

weg 29, 7251 DG Vorden
• Kapsalon Marianne,

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
• Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Aan het begin van het derde kwartaal
(begin juli) wordt uit de goede oplos-
singen van de afgelopen 3 maanden
één winnaar getrokken. Hoe vaker u
meedoet, hoe groter uw kans op win-
nen wordt. Veel succes!

De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door Rabobank. VOV en Drukkerij
Weevers.

Ingezonden door:

Vorden maakt zich weer op voor drie
dagen zomerfeest. Deze zomerfees-
ten gaan van start op donderdag 16
juli met een braderie waar ruim hon-
derd dee^emers aan meedoen.
Vrijdag I7^ni is het de beurt aan de
jeugd en wordt er op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker een kinder-
braderie gehouden. Zaterdag 18 juli
zal op het grasveld voor de Neder-
lands Hertfjjmde kerk een Air Bike
Spektakel ̂ aats vinden. Door mid-
del van zogenoemde airbikes kunnen
deelnemers zeven meter over de kop
fietsen. Verder is er alle dagen kermis
en zijn de cafés en feestzalen in
Vorden tot in de late uurtjes geopend.

De braderie van donderdag 16 juli begint
om 15.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
Ruim honderd bedrijven en verenigin-
gen hebben zich inmiddels opgegeven
voor het evenement. Evenals vorig jaar is
er weer een standwerkersconcours. De
deelnemers hieraan zullen met de nodi-
ge spektakel hun waren aan de man pro-
beren te brengen. Ook wanneer u niet
van plan bent om iets te gaan kopen, is
dit standwerkersconcours al spectaculair
om mee te maken. Tijdens de braderie
loopt Monique van VMS Entertainment
Produkties met een zender rond en laat
u weten waar zij staat. Monique praat de
gehele dag met de kraamhouders en
winkeliers en brengt u zodoende op de
hoogte van alle aanbiedingen en koop-
jes. Vrijdag 17 juli wordt er weer een kin-
derbraderie gehouden op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker. Deze begint om
14.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

AIR BIKE SHOW
Ook de Air Bike Show op zaterdag 18 juli
is absoluut het bezoeken waard. Deze
nieuwe spectaculaire attractie van Bonn
Festiviteiten zal absoluut aanslaan bij de
deelnemers en toeschouwers. Er gaan
steeds twee deelnemers in de zogenoem-
de Air-bikes om vervolgens zeven meter
over de kop te fietsen. Wie de meeste
loopings fietst heeft gewonnen. Het fan-
tastische apparaat staat op een trailer
welke al meer dan 25 keer op de Neder-
landse televisie te zien is geweest. Mo-
menteel maakt deze succesvolle attractie
een tournee door het gehele land. Overal
staan mensen - vanaf 12 jaar - in de rij om
mee te doen. Een reis door de ruimte
slaat niemand af. De Air Bike Show be-
gint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

VAKANTIEPLANNEN?
Wij hebben voor u:

Kompassen vanaf
Slaapzakken vanaf
Verrekijkers vanaf
Wandelschoenen vanaf
Fleece trainen voor

Katoenen broeken
met afritsbare pijpen voor
Bodywarmers vanaf
Zakmessen vanaf

925
59,00
75,00
99,95
99,00

Jacht- en
wapenhandel
Zutphenscweg 9, Vorden

"steeds doeltreffend'. Telefoon (0575) 55 12 72

119,00
59,00

7,50

JE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
Tel. (0314) 68 13 78

ELlI ELECTRO
BAAK Zutphen-Emnwrilueweg 46 tel. (OS7S) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

IG &OLUFSEN
1LER

Lammers Mode Ruimt op iammers
kom nu kijken en profiteer van
onze verrassende aanbiedingen

OP=OP Voiden - Zutphenscweg 29

N

KORTING TOT WEL 50%
tel.: (0575) 55 19 71

I ONS HUISMERK UW VOORDEEL

PROFILE
VASELINE-,
DERAILLEUR-,
SILICONEN-,
OF TEFLONSPRAY;;;;
per bus van 14.95 voor"'

PR FIL

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DE Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12, Vtvtfen

Tel. (0575)551393

Dealer van Gazelle, Vko, Union, Giant, Sparta-met

tegenover Ned. Herv. Kerk/
Marktplein-Tel.: 552243.

RUIME PARKEERPLAATS
AANWEZIG

Zalen voor: bruiloft,
receptie, partijen etc.

GRATIS RUGZAK* bij aankoop van 1 liter Unicoat,
Novicoat of Brilliantcoat SB Jnva/rtefts buitenverven!

* zolang
de voor-
raad strekt

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 72S1 BA Vonten, M.: (067S) 58 1B 67

Zuurstofplanten 3 voor

Vbederring voor de vissen

grote kruik

wind licht

Ruurloseweg 65a, Vorden, Zinken9ieter

vaste plant

telefoon (0575) 55 36 71 BUXUS 10 voor
vuurkorf

f 10,-
f3,95
f8,95
f6,50
f 13.50
f2.-
f 17.50
f32,50



CERTIFICAATHOUDER

laar
§

ISO 9002

certificaathouder Drukkerij Weevers

00g Op

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 551329

een vertrouwd adres voor af uw drukwerk

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulienmi

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO:

WEVODRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0675 B12306 - FAX 645492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

STUDIO CONTACT
DRUKKERU WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0573 461286 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3867.14.446

FILIAAL ZELHEM:

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 82BO53

Agentschappen • Hengelo (Gld): M. Masselink Wullink, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
• Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 791 fax 52 38 26



Afhaalbalie open...

Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de bouwvakvakantie

(17/7 t/m 8/8) de showroom gesloten maar de afhaalbalie geopend.

Openingstijden afhaalbalie:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de vakantie vanaf 17/7 is er geen koopavond. In de vakantieperiode wordt er niet bezorgd.

Vrijdagmiddag 17/7 is de showroom vanaf 15.30 gesloten.

...showroom gesloten

BIJ ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

SANITAIR,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

Joum/Cenler.HCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 81 81.

Filiaal UBI, Ettenseweg 39, Ulft. Tel. (0315) 69 62 00.

LEVI'S • G-STAR • T.R.P. • PEPE • WRANGLER • PALL MALL • SCOTH & SODA • CECIL • MARTO MOD

l modellen Il9§ 1S9P 149,~ vanaf

sweaters

shirts

U Dus heel veel halen en weinig betalen

thei

CORNER

'o'be

JIO3O • AQOe £ HTOO3 • JJAM JJAq • H3JOMAHW •

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26
Markt 21 -Zdhem- Tel. (0314)62 37 06

• .q.H.T • HAT8-O • 3'IV3J • OOM OTHAM



mode voor
het héle gezin

^^

fashion

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

Op woensdag l juli starten wij met een
grandioos zomer-opruimingsspektakel.

Bijna alle zomerkleding is nu
ZIER STERK AFGEPRIJSD!

PIKT Loop eten binnen, want het loont zeker de moeite,

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

MEVR. M. MASSELINK-WULLINK
Margriethof 30, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 55 59

RUURLO

STUDIO CONTACT
DHUKKIRU WtCVtRS. STUDIO MOL: BARCHCMSCWtO 7 7 J61 D* RUURLO
ONTWERPEN. DRUKWERK £N WEEKBLAD COWTACT - TtUFAX 0«73 «51III

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - E-mail: infoSweevers.nl - ISDN 651329

WARNSVELD

THE READ SHOP"
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM • HALSEWtO

ZUTPHEN

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

Groots festijn rond Huize Ruurlo

Kasteeltuinconcert belooft heel veel moois
Het Kasteeltuinconcert 1998 van de
KunstKring Ruurlo staat program-
matisch, organisatorisch en finan-
cieel stevig op de rails. Het bestuur is
nu, samen met een groep enthousias-
te vrijwilligers, hard bezig om het
groots opgezette festijn ook metter-
daad op donderdagavond 6 augustus
tot een succes te maken.

Aan de via Ideëel Organiseren gecontrac-
teerde artiesten-van-formaat zal het ze-
ker niet liggen. En aan belangstelling
lijkt het evenmin te ontbreken: op dit
moment, vijf weken van tevoren, worden
er al op zeer ruime schaal toegangskaar-
ten besteld of gereserveerd. Ze zijn ook
'over de toonbank' verkrijgbaar bij de
VW Ruurlo, waar al tegen het eind van
deze week eveneens een mooie informa-
tiefolder kan worden afgehaald. Telefo-
nisch kunnen belangstellenden te rade

gaan bij de secretaris van de Kunstkring,
Ineke Voortman, telefoon (0573) 452075,
of bij de VW Ruurlo, telefoon (0573)
453926. Zonder afbreuk te doen aan wat
de KunstKring Ruurlo al in 1995 en 1996
te bieden had aan waardevolle én goed
uitgevoerde muziek, kan men dit jaar
spreken van een kwaliteitssprong.
Klezmer en andere Jiddische muziek en
zigeunermuziek uit Centraal en Oost-
Europa worden uitgevoerd door schitte-
rende orkesten en solisten: de wereldver-
maarde klarinettist Giora Feidman, de
adembenemende Argentijnse zangeres
Jacinta, het momenteel 'doorbrekende'
Friese klezmerorkest Di Gojim en de voor
het eerst in Nederland optredende
Franse formatie Les Yeux Noirs.

'Muziek uit Nergenshuizen' noemen
klezmermuzikanten zelf wel eens met
een knipoog wat zij spelen. De Kunst-

Kring Ruurlo brengt onder die titel • met
een ironiserend vraagteken - zijn Kasteel-
tuinconcert: muziek zonder geografisch
exact te bepalen herkomst, maar van een
geweldige rijkdom. Juist ook als muzi-
kaal evenement heeft dit mini-festival
onmiskenbaar vernieuwende kenmer-
ken. De uitgevoerde muziek is gemaakt
en ontwikkeld door joden en zigeuners,
mensen die eeuwenlang zijn vervolgd,
mishandeld en gedood. Muzikanten uit
beide volken namen op hun historische
zwerftochten vele elementen over uit de
volksmuziek van de streken waar zij,
soms tijdelijk, verbleven. Zigeuners en jo-
den hebben ook heel duidelijk elkaar
beïnvloed, samen gemusiceerd, en van
elkaar geleerd.

De geschiedenis van beide volken is te be-
luisteren in de muziek die zij hebben
overgeleverd in een eeuwenlange tradi-

tie, en die zij nog immer beoefenen en -
niet te vergeten - verder ontwikkelen.
Tegenwoordig treden musici uit beide
tradities veelal afzonderlijk op; de
KunstKring Ruurlo brengt hen weer bij
elkaar.

Onvergetelijk vernieuwend
De initiatiefnemers geven zich niet over
aan gelred(r)omen. Maar zij verwachten
wel, in de eerste week van augustus uit
het gehele land muziekkenners en -lief-
hebbers naar 'Nergenshuizen' tussen
Zutphen, Doetinchem en Winterswijk te
trekken.
Daarmee zetten zij óók op originele en
onvergetelijke wijze Ruurlo als cultureel
centrum van de Gelderse Achterhoek op
de kaart van Nederland. Plattelands-
vernieuwing blijkt zo méér te kunnen
zijn dan een leuze waarmee politici en
bestuurders graag de boer op gaan.



OPRUIMING dames & herenmode

* kortingen tot

Deze week extra aanbiedingen in pantalons en rokken

modecentrum

ruurlo

Dorpsstraat 22
Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 38

Pannekoekboerderij

'de Heikamp'
30 soorten pannckoekcn

ambachtelijk in de pan gebakken

Zondag 5 juli

Concert Sophia's Lust
o.l.v. Gerhard Riesmeijer m.m.v.

MAJORETTES
o.l.v. Erna Wolsink-Reinder

DRUMBAND
o.l.v. Erna Riek Assinck

Aanvang 12.00 uur, toegang vrij

i
Banden, velgen, uitlaten, accu's,

schokdempers, APKe.d.
VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RICTMAtt
WTOBANDfN

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

II "•
^^^ s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste
collectie wand- en vloertegels &

professioneel advies!

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

Openingstijden:
! EEN DYNAMISCHE GROEP , , *««*,-«.

IN BOUWMATERIALEN ma. t/m do.: 08.30'17.30 - vri|.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
gouden gids

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
ot dik, groot of klein. Wij /orgen ervoor dat de l i j s t
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom jfcrusl erna langs voor een

IHARMSEN
VAKSCHU-DERS
Zelhemseweg 21

Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 40 00

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78



Groot Jebbink klantvriendelijkste Daewoo-dealer:

Klanten zeer tevreden over
Autobedrijf Groot Jebbink

Uit het recentelijk gepubliceerde
klantvriendelijkheidsonderzoek dat
jaarlijks door het onderzoeksbureau
NIPO wordt gehouden onder Daewoo
lijders blijkt Daewoo dealer Groot
Jebbink uit Vorden als hoogste te sco-
ren.

In de landelijke enquête werd aan alle
Daewoo rijders die in 1997 een Daewoo
hebben gekocht hun mening gevraagd
over diverse onderdelen van het verkoop-

proces zoals de proefrit, de showroom-
ontvangst, gesprek en deskundigheid
van verkoper, alsmede de aflevering van
de auto en de ervaringen daarna.
Op alle punten scoorde Daewoo dealer
Groot Jebbink niet alleen zeer goed,
maar bleek het bedrijf ook de beste te
zijn van alle Daewoo dealers in
Nederland. Vrijwel alle Daewoo relaties
van Groot Jebbink noemden deze dealer
dan ook als het adres waar zij weer een
nieuwe Daewoo zullen kopen.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad 'In de Dennen'
werd zaterdagmorgen voor de eerste
keer in dit seizoen de gelegenheid gebo-
den een zwemdiploma te behalen.
Daarbij was namens de KNZB afgevaar-
digde Jet Smit aanwezig. Alle 21 kandi-
daten slaagden. Zij werden opgeleid door
Heino Bruil en Martin Westerik
De geslaagden voor diploma A zijn: Ilona
Koetstee, Joyce Lubbers, Laura Meddens,
Sahra Ale Mohamed. Diploma B: Gert
Werkman, Arne Noot, Tabitha Speel-
man, Sahra Ali Mohamed. Voor het ba-
sisdiploma slaagden: Annemarie
Meddens, Maartje Bosma, Mathijs Raap,
Margo Brandwacht, Gerdien Robbertsen,
Marije Speyers.
Zwemvaardigheid I : Anneleen Bosma,
Bram Bosma, Femke v.d. Toren; Zwem-
vaardigheid ïï: Anne Ensering, Martine
Slutter; Zwemvaardigheid ffl: Vera van
Bemmel, Ingrid Houtinga. Het eerstvol-
gende diplomazwemmen vindt plaats op
zaterdag 18 juli.

Orientatiewandeling
De Oranjecommissie Medlertol hield za-
terdagavond een Orientatiewandeling. Er
namen 35 personen deel die onder
prachtig wandelweer een route kregen
voorgschoteld die geheel door de
Brandenborch liep. Onderweg moesten
er diverse opdrachten uitgevoerd wor-
den. De organisatie zorgde na afloop
voor een hapje en een drankje.
De uitslagen waren: l R. Groot Nuelend
en H. Brummelman 756 punten; 2 H.
Hulstyn en P. Hoeksema 752; 3 W Neer-
laar em H. Meyerink 645; Poedelprijs H.
van Ginkel 483 punten.

Oranjefeest Medlertol
Het komend weekend wordt in het
buurtschap Medlertol het Oranjefeest ge
vierd. Dat begint vrijdagavond 3 juli in
de feesthal op het Medler waar de to-
neelvereniging 'A.E.V.' uit Exel het blij-
spel "Familie is ook niet alles" voor het
voetlicht zal brengen.
Zaterdagmiddag 4 juni worden de volk-
spelen gehouden, waaraan medewer-
king zal worden verleend door de plaat-

selijke muziekvereniging 'Concordia'.
Behalve de traditionele activiteiten zoals
vogelschieten en dogcarrijden is er voor
de jeugd een grooJ«>ringkussen waar zij
zich naar haitewc kunnen uitleven.
Mocht het Nederlands Voetbalelftal die
middag spelen, dan zorgt de organisatie
van het Oranjefeest voor een groot beeld-
scherm zodat niemand de volkspelen be-
hoeft te missen, jjterdagavond is er bal
met medewerkmgKin "De Flamingo's".

Zomerconcert
Sursum Corda
Vrijdagavond 3 juli geeft de muziekver-
eniging "Sursum Corda" een zomercon-
cert op het Marktplein. Het wordt een
luchtig programma waaraan medewer-
king zal worden verleend door het har-
monieorkest, de Malletband en de majo-
rettes en minirettes.

'De Wehme' sluit
verbouwing
af met feestweek
Voor de bewoners van 'De Wehme' en de
bewoners van het woonzorgcomplex is
er een eind gekomen aan de verbouwin-
gen. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de inrichting van de recre-
atiezaal. Aan de bestaande zaal is een ser-
re gebouwd. In deze serre is een gezellig
zithoekje gemaakt zodat bewoners on-
der het genot van een kopje koffie of
thee heerlijk van het uitzicht kunnen ge-
nieten.
Door de veranderingen in de recratiezaal
hebben de bewoners een tijdje gezamen-
lijk geen koffie kunnen drinken.
Bovendien was er door de verbouwing
hinder van stof en lawaai. Daarom biedt
de directie van De Wehme de bewoners
een feestweek aan.
Van 6 tot en met 10 juli is er dagelijks een
activiteit zoals een optreden van de
Knupduukskes, een buffet en een oud-
hollandse theemiddag. Verder zal het
personeel een 'bonte avond' verzorgen
waarbij ze bekende zangers en zangeres-
sen zullen imiteren. Woensdag 8 juli is
er een fancy fair en rommelmarkt waar
iedereen naar toe kan gaan. De andere
dagen van de feestweek zijn uitsluitend
voor de bewoners.

Lijnbaltoernooi
Woensdag 17 juni zijn de dames van de
gymclub uit Lochem bij de dames van
gymnastiekvereniging Sparta te gast ge-
weest voor een vriendschappelijke wed-
strijd lijnbal. Vooraf werd men eerst ge-
tracteerd op een pittig stukje muziek en
een warming up. Dat viel bij de meeste
dames wel in de smaak Daarna werden
de dames ingedeeld in drie teams.
Eerst was de beurt aan het Ie tegen het
2e team. Al snel bleek dat het Ie team
het onderspit moest delven. Tussen de
wedstrijden door was er koffie met cake.
Men kon dan even bijpraten wat dan ook
erg gezellig was. Het 3e team kwam als
beste uit de bus zij versloegen beide
teams en slaagden dan ook met vlag en
wimpel. Na afloop van de wedstrijden
werden de winnaars in de bloemetjes ge-
zet. Al met al een geslaagde avond wat
zeker voor herhaling vatbaar is.

Gymvaardigheidproef
Woensdagmiddag 24 juni heeft gymnas-
tiekvereniging Sparta haar jaarlijkse
gymvaardigheidsproeven afgenomen. Er
was veel belangstelling voor en erg fijn
dat er zo veel ouders, opa's en oma's wa-
ren meegekomen. De vereniging had 4
jurydames uitgenodigd, waarvan er op
het allerlaatste moment er 3 niet kon-
den. Hierdoor werd het een lange zit,
maar wel de moeite waard. Men begon
met de kleuters: voor hen was een par-
cours uitgezet. Daarna groep 3 met als
onderdelen, ongelijke brug, kast, lange
mat en balk
De jazzgroep van Wendy gaf daarna een
demonstratie. De groepen 5, 6, 7 en 8
gym gingen verder met ongelijke brug,
kast, lange mat en balk. De selectie
kwam als laatste aan de beurt, mooi om
te zien maar het was een beetje laat.

Kastelentoer
De toercommissie van de VAMC "De
Graafschaprijders" hield aansluitend op
de spannende TT races in Assen, zondag-
middag een toertocht over een afstand
van 180 kilometer. De route die was uit-
gezet door fraaie wegen in de Achter-
hoek en Twente trok 85 deelnemers. In
tegenstelling tot Assen werd er door deze
coureurs bijzonder langzaam gereden,
maar dat was het van te voren ook door
de organisatie ingefluisterd.
De toercommissie van "De Graaf-
scharijders" heeft de komende maanden
nog enkele evenementen op het pro-
gramma staan. Zo wordt er in het week-
end van 8 en 9 augustus een toertocht
door het Teutoburgerland georgani-
seerd. Het weekend van 4 tot en met 6
september staat in het teken van de
"veertig-plussers", met op zondag 5 sep-
tember een toertocht. De laatste tocht is
op 29 november. Dan wordt de "Sinter-
klaastoer" verreden.

Turnen
Op zaterdag 27 juni 1998 deed Gym-
nastiekvereninging "Sparta" met haar se-
lectiegroep mee aan springwedstrijden
in Gorssel. Aan deze wedstrijden deden
ook Sportclub "Gorssel", S.C. Heeten,
S.C. Kaalte en Olympus Wijhe mee. Er
werd gesprongen in de A,B,en C-selectie.
"Sparta" sprong in de C-selectie en werd
vertegenwoordigd door Jitske Winkels,
Kimly Besselink en Feyoena Rabelink De
meisjes hebben goed gesprongen en kre-
gen allen een diploma met daarop de cij-
fers voor de gesprongen onderdelen.
Kimly Besselink behaalde 29,75 punten,
Jitske Winkels 29,80 en Feyoena Rabelink
33,45 punten wat goed was voor een der-
de plaats en een mooie beker.

MAAR
Alles wat je weten wilt over
behandelingen, onderzoek,

begeleiding en preventie van kanker

BEL GRATIS 0800 0226622
Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding/KWF
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
lnlrri,,i-,iir: hl,f>://wu,w.kankerbf „rijJinf.nl

Biej ons
in d'n Achterhoek
't Vewondren mien vegange zaoterdagmaarn 'n betjen dat Toon van de
Spitsmoes neet met de hegge an 't snuujen was. Biej Riek in de kokken was e ok
neet. "Mot Toon vandage zien taxus bagata neet inleveren?. Dat hef e toch veu-
rig jaor ok edaon. 'k Heb um now nog neet an 't wark ezeen".
"Dat he'j goed, maor de krante he'j vanwekke neet goed uutepluusd. Daor ston
in dat ze dit jaor 't snuujsel van de taxus neet innommen. Waorumme neet wet
ik ok neet. Maor gaot nao Toon hen, hee 's in de biejkökken an 't klungelen".

Toon was inderdaod nerig te gange met de boormachine. "Wat maak iej dan
toch?".
"Dievenklauwen op de raams en de deurn maakn". "Bu'j bange veur inbrek-
kers?". "Now, iej hebt toch wel eheurd dat ze nog pas zowaar 'n auto uut 't huus
heb estaoln an de Enkweg?".
"Oh jao, da's waor ok, ik dachte da'j ow bange maakten veur de asielzuukers
die in 't klooster op 'n Kranenberg komp".

"Och bange, wat za'k ow zeggen. At 't echte vluchtelingen bunt, kont ze biej
ons nog wel een köpken koffie kommen drinken. Die luu heb 't al beroerd ge-
nog. Maor ze zekt dat t'r ok wel andren tussen zit die allene hier komp umda'j
hier zonder wark an de kost kont kommen. At de uutkering nao eur dunken
dan neet hoge genog is haalt ze d'r soms zelf wat biej. A'k de boel dan goed
dichte hebbe gaot ze mien deure in elk geval veurbiej".

Wieters kan't ok nog wel een goeie kante hemmen at ze komp. At ze rooms
bunt hebt ze de kerke vlak biej en dan hebt ze veur dat mooie gebouw ok weer
een bestemming veur zonder dat ze iederene in 't darp an 't vesjen mot trekn ".
"Maor 't bunt meschien wel allemaole islamieten, wat dan?".
"Dan zet ze maor een paar siepels op 'n toorn en de kerke. De koran op de kan-
sel en klaor is de moskee. Dan blif t'r in ieder geval beholden wat Cuypers
emaakt hef.

Een heel simpele oplossing al zal neet iederene d'r net zo oaver denken as Toon,
biej ons in d,n Achterhoek.

H. Leestman.



OPRUIM! NGS
KORTING

• Maandagmorgen gesloten

• Vrijdag koopavond tot 20.00 uur
• Gratis parkeren voor de deur

• Telefoon (0575) 52 60 80

itthlermode
z u t p h e n

ziekenhuis ri. centrum, rotonde rechts, 2e links

OPRUIMING
t/m 25 'uli

DIVERSE MEUBELEN
met kortingen tot 50%
Enkele voorbeelden in Hengelo:

GRENEN EETHOEK van 2312- nu 1690,-
GRENEN SALONTAFEL van 849- nu 395,-
MASSIEF EIKEN KAST van 4200- nu 2795,-
DRAAIFAUTEUIL, leder van 1218- nu 495,-
DRAAIFAUTEUIL, stof van 960- nu 495,-
BANKSTEL 21/2-1-1 van 4349- nu 2595,-
DRAAIFAUTEUIL van 1054- nu 795,-
BANKSTEL 21/2-2 van 5190- nu 2995,-
EIKENKAST van 2850- nu 1795,-
EETHOEKTAFEL van 685- nu 395,

DIV. TAPIJTCOUPONNEN
met kortingen tot 60%
Tot 25 juli op alle niet afgeprijsde tapijten, gordijnen
en vitrages in Hengelo en Ruurio

10% korting!

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurio, tel. (0573) 45 31 93

ANNY & BERT VAN DER MEER
HANDELSKWEKERIJ VOOR CACTUSSEN

JONGERMANSSTEEG 6, RUURLO
TEL.: (0573) 45 18 17

Van zaaibed tot reuzencactus onder één dak in 6000 m2 verwarmde kas,
ruim 600 soorten voor de handel; privé-collectie van duizenden succulenten.

Dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot 17.00 uur,

zaterdags en zondags op afspraak.

Entree: f 2,50 per persoon.

Het bewijs van toegang geeft tevens recht op een plantje

dat u zelf kunt uitzoeken!

Elke woensdagavond zomeravondrondleiding.
Faciliteiten voor rondleiding van groepen, uitsluitend op afspraak.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

DE KAPSTER
BIJ U AAN HUIS,
VOOR HET HELE
GEZIN

Tel.: 0573-49 15 25

L> 3 halen =v &.,
^ 2 betalen

De beste wijnen uit Argentinië komen uit

het Mendoza gebied. Hier wordt de

Argentijnse trots, de Malbec verbouwd.

Deze blauwe druif levert een uitermate

plezierige en smaakvolle wijn op. Ook

||d:e witte, gemaakt van de traditionele

Chenin Torrontes is een prettige

droge wijn.

En oi| het voor u nog lekkerder te

maken, neemt u iedere 3e fles

Floreciente zonder te betalen mee!

FLORÉCIENTE
Chenin/Torrontes,

Malbec

Gordon's gin 24,95. Sauza silver tequilla 28,95. Campari bitter 21,95. Olifant jonge jenever 21,95.
Notarts jonge graanjenever 24,95. Bols jonge graanjenever 22,95.

De Kuyper vieux 21,95. Surfers pifia colada 10,95. Bacardi blanca rum 23,95.
BallantineS scotch whisky 27,95. Calumba passion, sunset of tropical 11,95.

Deze aanbieding i* geldig t/m 11 juli 1998. Prijzen zijn afhaalpri j / .en

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER



AKENB
Jersey hoeslakens

90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 van 54,95

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

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

nu 54,95

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

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

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

Lakensets Broderie wit en ecru
1-pers. van 79,95 n U 59,95
2-pers. van 119,95 nu 99,95
lits jumeaux van 139,- nu 119,00

55x90
60*^°
70XAAO van ^9 "

BADtjOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 HU 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 3,95 nu 2,95
baddoek Seahorse
50/1 oo van 16,95 nu 2 voor 14,95

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95 nu voor 19,95

Seahorse badtakens extra groot
100/180 cm van 59,95 nu 39,95

Restant badlakens
effen van 49,95 nu VOOr 29,95

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

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

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

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een duikprijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95 nu 15,95
90/220 cm van 29,95 nu 19,95
140/200 cm van 33,95 nu 23,95
160/200 cm van 43.95 nu 33,95
180/200 cm van 44.95 nu 34,95
Slopen per 2 stuks nu 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu 39,00
140/200 va n 69,00 nu 49,00
180/200 van 89,00 n U 69,00

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

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

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

nu 24,95

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

CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
l -persoons v f̂cp,00 n u 59,-
2-persoons va^n49,00 nu 79,-
lits jumeaux van 189,00 ttU 99,-

Groot aantal 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 mooielOO% katoenen badstof
van ƒ 129,- nu 79,95

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

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

.
^en eO

RondeWeden
ROeKservetten

oo
ï

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 VOOr 39,-

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

Eendeveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOf 69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 HU 2 VOOr 35,-

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

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

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

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

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

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

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

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

Theedoeken
Halflinnen 9,95 per stuk

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

Pannenlappen
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 5,00

Keukenschorten vanaf ' 9,95

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

l
Donzen dekbedden

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

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt
140/200 van 499,- nu 289,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 459,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 499,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt
l-persoons 140/200 van 599,- nu 399,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 699,-
Ook leverbaar in extra lang. (1-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.
l-persoons 135/200 van 99,- n U 59,-
extra lang 135/220 van 109,- n U 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 119,-
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

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

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

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

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

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