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Braderie in Wichmond
op zaterdag 26
en zondag 27 juli
De activiteitencommissie van biljart-
vereniging KOT uit Wichmond houdt
op 26 en 27 juli een braderie in de
Dorpsstraat en Hackforterweg. Er heb-
ben zich op dit moment ruim honderd
deelnemers aangemeld. Het belooft
dus weer een groot spektakel te wor-
den. Verder worden er op beide dagen
weer diverse demonstraties gegeven zo-
als stoelen matten, textielverven en zij-
deweven.

Tuinen De Wiersse
weer drie dagen
open voor publiek
De tuinen van kasteel De Wiersse zijn
deze maand weer drie dagen geopend
voor het publiek. Het gaat om zondag
20, zondag 27 en maandag 28 juli. De
zeldzame inheemse koningsvarens, die
langs het water in de romantische wil-
de tuin een hoogte van meer dan an-
derhalve meter bereiken, zijn in juli op
hun mooist. In de parterre naast het
huis staan de rozen - omgeven door la-
ge buxushagen - in volle bloei. Achter
wanden van taxus schuilt een Engelse
verdiepte tuin met weelderige borders,
een pergola en een fontein. Ieder uur
pendelt een speciale bus naar de tui-
nen vanaf de stations van Vorden en
Ruurlo.
Voor tuinliefhebbers, die de ontwikke-
lingen in de tuin willen blijven volgen,
is er tot eind september een vakkundi-
ge rondleiding op de donderdagoch-
tend. Kaarten hiervoor zijn verkrijg-
baar bij de WV in Vorden, Ruurlo en
Lochem. Het aantal plaatsen voor de
donderdagrondleidingen is beperkt.
Het is daarom verstandig om van te vo-
ren te reserveren.

Fietstocht
De Vordense rijwiel- en toerclub De
Achtkastelenrijders houdt op zondag
20 juli haar jaarlijkse zomertocht. Het
gaat hier omeen fietstocht van 45 kilo-
meter door het mooie Vordense en
Gelderse landschap. Er kan gestart
worden bij café De Luifel in Ruurlo en
café-restaurant De Herberg in Vorden.

Verhalen en muziek op
woensdag 16 juli in
theater Onder de Molen
Onder het motto "Verhalen en mu-
ziek" is er op woensdagavond 16 juli
weer een voorstelling in theater Onder
de Molen in Linde. Oud-Eerste
Kamerlid en schrijver Peter Hoef-
nagels treedt op deze avond op met het
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eerste Eurocabaret. In dit programma
gaat hij in op de Europese eenwording,
de invoering van de Euro, het afscheid
van de gulden en het grote Zwijgen van
het parlement. Ook kijkt hij vooruit
naar de 21e eeuw en en onthult hij wie
dan de minister-president is. Verder
zingt Peter Hoefnagels toepasselijke
liedjes als "ik betaal zo graag belas-
ting" en het lied "Tabé ouwe gulden"
over het afscheid van de gulden en het
grote zwijgen van het parlement.
Naast Peter Hoefnagels zullen ook goo-
chelaar Wim Hooghiemstra, gitarist
Jan Guichelaar, de verhalenvertellers
Ben en Truud Rogmans en Henk Döll
in de rol van Mr. Moestafa hun mede-
werking verlenen aan deze avond. Voor
meer informatie of boekingen kan
men bellen met 55 69 87.

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

Kinderbraderie op
vrijdag 18 juli
twee uur vervroegd
Op vrijdagmiddag 18 juli wordt er weer
een kinderbraderie gehouden. In de
Zomerkrai^die vorige week uitkwam
stond datj^ze om vier uur 's middags
begint. De organisatie heeft besloten
om dit twee uur te vervroegen omdat
theatergroep De Palantier al om half
twee met haar programma begint. Op
deze manier sluiten beide evenemen-
ten beter J^elkaar aan.
De kinderWaderie heeft plaats op de
parkeerplaats van Hotel Bakker en be-
gint om twee uur. Aan de voorkant van
de Nederlands Hervormde Kerk zal
theatergroep De Palantier vanaf half
twee diverse optredens verzorgen.

CAI onderzoekt komst
van kabeltelevisie in
buitengebied Vorden
In het buitengebied van Vorden wordt

"een onderzoek opgestart naar de mo-
gelijkheden om te komen tot een inte-
grale aansluiting op kabel TV. Initia-
tiefnemer voor dit onderzoek is de
Vordense Landbouwfederatie. Het on-
derzoek wordt verricht door CAI, dit is
de exploitant van de kabel-TV.
"Nu de meeste commerciële Neder-
landse zenders, zoals Veronica, SBS,
RTL 4 en 5 hun signalen digitaal door-
geven, zijn vele schotelantennes waar-
deloos geworden", aldus voorzitter
Reint Mennink van de Landbouw-
federatie. "Vele leden twijfelen of ze
een nieuwe schotel zullen kopen, van-
daar dat het ons de moeite waard lijkt
deze mogelijkheid te onderzoeken".
Overigens waarschuwt hij voor te hoge
verwachtingen, omdat kan blijken dat
de kosten per aansluiting te hoog zul-
len worden. Deze kosten zullen sterk
afhangen van het deelname-percenta-
ge van de huishoudens in het buiten-
gebied. Verder bestaat de mogelijkheid
dat er subsidie komt van de kabelex-
ploitant, terwijl een bijdrage van de ge-
meente ook niet onredelijk lijkt. "Het
buitengebied is veel later op elektrisch
en op aardgas aangesloten, waarom
zou een kabelaansluiting dan zolang
moeten duren?", aldus een verklaring
van de Vordense landbouworganisatie.
De uitslag van het onderzoek wordt
rond 23 september verwacht.

Hervormde Gemeente
Zondag 20 juli 10.00 uur Ds. M. Brummelman uit
Twello

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juli 10.00 uur Ds. G. Griffioen Bathmen

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 20 juli 10.00 uur dhr. CA. de Graaf
Doetinchem; 19.00 uur Ds. M. Berg, Barchem.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Züterdug 19ju!i 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 juli 10.00 uur Woord en Communie-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 19 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Xondag20 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
Geen opgave ontvangen

Huisarts 19-20 juli Dr. Sterringa Schoolstraat 9
tel. 551255.

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 19-20 juli ti^K.OO uur B.L.Waart,
Barchem, tel. (0573)-44lT44. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30 -
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afst^akbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks v^^5.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdelin^^oor 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 voordevir.

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
06-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro 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-kautoor, 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) 55 27 49.

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.

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

Dierentehuis 'De 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. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 1448.
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.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 17 juli 1997,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 1997
ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Brand-
weergarage".

Dit plan biedt de planologische basis voor de nieuw
te bouwen brandweergarage nabij de rondweg.

Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmings-
plannen hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij
de gemeenteraad en diegene die kan aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken
kunnen, gedurende de genoemde termijn, schrifte-
lijk bedenkingen indienen bij gedeputeerde staten
van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 16 juli 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Dinsdaas BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen

St Kieur (Diacolor)

knippen & wassen

& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Ge\ & Lak 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

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.

• Bent u het kanon van
Vorden? Kom op donderdag
17 juli tijdens de braderie naar
de stand van w Vorden

• Huisvrouw, 42 jaar, wo-
nende te Barchem, richting
Ruurlo, wil graag kinderen
oppassen bij haar thuis. Tel.
(0573) 45 30 76

• Te huur: caravanstalling
(0573) 46 12 77

• Te koop: aanhangwagen
i.g.st., 100 x 200 cm. Tel.
(0575) 55 29 55 na 18.00 uur

• Te koop gevraagd: bouw-
kavel om vrijstaand huis te
bouwen. Brieven onder nr. 17-
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: Duitse herder-
pups, leeftijd 10 weken, met
stamboom, ingeënt + ont-
wormd f 550,-. Tel. (0575) 55
6562

: 2-zitsbank + 2
fauteuils (seniorenmodel) +
salontafel +TV-kastje don-
ker eiken. T.e.a.b. (0575) 44 14
15

• '^wekertje De Rouwen-
hor^r heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

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

Een geslaagde barbecue;
Wij zorgen ervoor l

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING
Combi- voordeel

4 ROLLADESCHIJVEN
+

SOOgr.RUNDERGEHAKT

samen l

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden runderrollade
100 gram f 1,98

Boterhamworst
100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes
voor

f 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi

f 6,251 kilo

MAANDAG EN DINSDAG
1 kilo VERSE WORST

fijn of grof f 7,95

500 gram VERSE WORST

fijn of grof f 4,98

4 slavinken + 4
sausijzen

8,95samen

Slagerij/worstmakerij

SJAN RODENBURG
^* ̂

Een geslaagde barbecue?
Wij zorgen ervoor!

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

'BRIDGE-HOUSE'
Ivjtfkp de Groot, Scheggertdijk 4, Almen

Vrijdags ^^terdags geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle andere dagen na telefonische afspraak

tel. (0575) 43 16 63

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

Kom kijken in onze showroom en tuin, voor een grote keuze
stoelen, deckchairs, tafels en banken.

Alles uit voorraad leverbaar

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Krijgt u
rioolaansluiting?

Wij kunnen u voordelig

buis
leveren nl.

0 11Oa 6,50 p.m.
0 125 a 7,25 p.m.

(opgetrompd)
geen koppelstukken

nodig.

Ook bijbehorende
hulpstukken verkrijg-

baar
(wordt thuis gebracht)

Kom vrijblijvend kijken bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 30
Maandagmorgens gesloten

Henkes
Jonge
Jenever

Peachtree Four Roses
Bourbon

Henkes
Vieux

Grolsch
zomergoud

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



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Esther

Datum: 11 juli 1997

Gerjan, Manuela en
Sta n Rietman

Boshuisweg 5
7233 SE Vierakker

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele
kaarten, felicitaties, bloemen
en cadeaus die onze trouw-
dag tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt.

Henk en Thea
Meulenbrugge-
Berentsen

Vorden, juli 1997

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder
en oma

W.J. KOERSELMAN-
SMEITINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen en
kleinkinderen

Zutphen, juli 1997

De belangstelling en deelne-
ming welke u ons heeft
betoond na het overlijden van
mijn man, vader en schoonva-
der

JACOB JAN SLAGER

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij hiermede op
deze wijze onze oprechte
dank.

Uit naam van:

J.S.E. Slager-Wijnand

C.A.W. Gnade-Slager
H.W. Gnade

Zutphen, juli 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.

• Grote braderie in Wich-
mond op zaterdag 26 juli van
12.00 tot 21.00 uur en op zon-
dag 27 juli van 12.00 tot 18.00
uur. Inlichtingen (0575) 44 12
85

• Bent u het kanon van
Vorden? Kom op donderdag
17 juli tijdens de braderie naar
de stand van w Vorden

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Ga 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 juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingea: rnevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

REINDINA KORENBLEK-NORDE

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: J. Korenblek

Doetinchem: Riet van Dijk-Korenblek
Joop van Dijk

Vorden: Bep Broekman-Korenblek
Johan Broekman

Rieneke en Milo
Arjan en Karin

Hoenderloo: Nardie Westerveld-Koren blek
Bram Westerveld

Brummen: Jaap Korenblek
Tiny Korenblek-de Winkel

Sanneke
Sjaak

Vorden, 10 juli 1997

Pastorieweg 7
7251 AK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
dinsdag 15 juli op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Bedroefd, doch dankbaar dat hem een langere lij-
densweg bespaard is gebleven, delen wij u mee
dat, voor ons toch nog onverwacht, is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

GERRITJAN HALLERS

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden:

Veenendaal:

Dieren:

A.H. Hallers-Eggink

Willem en Plonie
Martijn, Jeroen

Karin en Theo

Vorden, 11 juli 1997

Hertog Karel van Gelreweg 6
7251 XL Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 16 juli van 10̂ ) tot 10.25 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, H^Pebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal er een korte dienst worden
gehouden om 10.30 uur in bovengenoemd uit-
vaartcentrum.

De begrafenis zal plaatsvinden om plm. 11.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

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 (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Wegens vakantie

GESLOTEN

zaterdag 19 juli

tot en met

zaterdag 26 juli

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

Voordat wij met vakantie gaan, kunt u0

nog profiteren van extra voordeel bij uw
Keurslager Vlogman

Zomerfeest
AANBIEDING
r gegrilde <

kippenbouten „

MAGERE
RUNDERLAPPEN

798
500 gram

Bij aankoop van 200 gram
gesneden vleeswaren

50 gram GRATIS
naar keuze

Voor de aanbieding geldt

WIJ GAAN OP VAKANTIE VAN MAANDAG 21 JULI T/M MAANDAG
4 AUGUSTUS.

ZATERDAG 19 JULI ZIJN WIJ NA 12.30 UUR GESLOTEN

VLOGMAN, keurslagerij
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

Op onze afd. tuinmeubelen
vele aanbiedingen vanaf

1O t/m 25%
korting

bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 48 21 39
Maandagmorgens gesloten

BRADERIE • BRADERIE • BRADERIE • BRADE

vanaf 15 juli zijn we weer gestart met de
verkoop van

SNIJBLOEMEN
waaronder zomertloemen,
snijheesters, anjers, etc.

Al deze producten zijn op milieubewuste
wijze geteeld, vele soorten onbespoten.
Dagvers geplukt en met zorg uitgekozen
en gebonden van eenvoudige bossen tot

uitgebreide boeketten.
Welkom in onze vernieuwde verkoop-

ruimte waar Vers, Kwaliteit en Goedkoop
voorop staat

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

Tijdens de
braderie
voor alle kinderen:

• je eigen kaart maken
• adres er op zetten

• en wij versturen het
voor je

HUISHOUD-EN d^ i l C?"i" ̂ ? ̂ ^ ̂ ^rz?E
sKHOp o U111K o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

ua • amaavaa • aiaaavaa • amaavaa- aiu

E1EKMAR

2 bossen bloemen

l- augustus
vakantie

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.
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^
gemeente: (05751 :55 74 74,

• 'l 'eiefax gemeente: p 75^ 155/74 ;44.

• J^eningstijdcn Gemeentehuis:
maandag tot; en mei 'vrijdag van
&3Ö lot 12,00 uur; ;

van 14.00! tot 17100 uur

• Openingstijden bibliotheek;!
(ter irtzageJiggende! $tukkc?n| ! ;
dinsdag van 13.30 tot 20.30! uur;
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17,30 uur-
vrijdag van 13,30 tot 20,30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
. Kamerling;

van l 1,00 tot 1^00 uur;
en volgens afspraak. !
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
envoJgens afspraak.

Wethouder D. Mulderye-Meulenibroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11,00 uur
en volgens afspraak

Afspraken kunnen tde/bmsch
worden gemaa kt ïnj de receptie van het
gemeentehuis.

VONDOPENSTELLING VOOR RIJBEWIJZEN EN PASPOORTEN

Op 3 en 17 juni is het gemeentehuis geopend geweest voor rijbewijzen en pas-
poorten. Deze avondopenstelling bleek in een behoefte te voorzien, in totaal zijn
bijna 90 lokethandelingen verricht.

Vanwege dit succes hebben burgemeester en wethouders besloten om een vervolg
te geven aan deze avondopenstelling.

Op de dinsdagen dat er raadsvergaderingen zijn kunt u in het gemeentehuis
terecht van 18.30 tot 20.00 uur. Wanneer dit precies zal zijn vermelden burge-
meester en wethouders in deze gemeentelijke voorlichtingsrubriek. De eerste
avondopenstelling is op 26 augustus 1997.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het Wzit zijn van een gel-
dig reisdocument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van
ouder(s) of voogd, mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bij-
geschreven. Zij moeten beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook
voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitska;^fc|is niet toegestaan.
(Anders dan bij het'rijbewijs is het niet beslist noodzak^^k om vóór de datum
waarop de geldigheid van het oude document eindigt een nieuw document aan
te vragen; wel moet men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitime-
ren met een geldig legitimatiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese-identi-
teitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voor-
malige Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aan-
vrager staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel
bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet
u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal
moet u inleveren bij het aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een
reisdocument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van
een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,-. Is het vermiste
reisdocument afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die
gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of Ideur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school
worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort;
indien er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke
verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op
het gemeentehuis te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook
(opnieuw) worden overgelegd als in het oude reisdocument al kindgege-
vens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend
zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze Zanden hanteren voor bijschrijving de
leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende bui-
tenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt
dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toe
stemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming

is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden
gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort ƒ 91,00
een europese identiteitskaart ƒ 35,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7,50

(wijzigingen voorbehouden)

EIZEN NAAR TURKIJE

Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:

Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is
voor personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:
1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen

hiervoor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een
Europese identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen
aan de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US
Dollar een visumsticker kopen.
Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple-
entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0
US Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het pas-
poort moet worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole
laten zien voor de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sti-
cker samen met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sti-
cker laten stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moe-
ten zij deze sticker bijÉ paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk
van deze personen 10,- US Dollar worden betaald.

NTWERP-BESTEMMINGSPLAN ROTONDE WICHMOND

Met ingang van donderdag 17 juli 1997 ligt, gedurende vier weken, voor een ieder
op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Rotonde Wichmond".
Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van een rotonde op het kruispunt
Baakseweg-Beeklaan-Lankhorsterstraat te Wichmond.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze over het plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

GJ. Harmsen

H.M.Jansen

Bouwadres

Baakseweg 3
Vorden

Ambachtsweg 8
Vorden

Datum ontvangst Omschrijving

08-07-1997

09-07-1997

uitbreiding van een
wagenschuur

bouwen van een
woning met garage

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

ERGUNNINGEN

Op 8 juli jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend
aan:

- de heer AJJ. Roelofs voor het verbouwen van een boerderij tot burgerwoning
op het perceel Heerlerweg 2 te Vorden;

- heer H. Voortman voor het bouwen van een bergruimte op het perceel het
Wiemelink 32 te Vorden;

- mevrouw J.N. Gerritsen voor het geheel slopen van een kippenhok en een pony-
stal op het perceel Deldensebroekweg 9 te Vorden;

- mevrouw M.W. de Joncheere-Starink voor het vellen van l berk, l lijsterbes, 5
coniferen en l den op het perceel Beatrixlaan 9 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers
zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector Grondgebied.



Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 10, lid 8,
sub d. van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te
verlenen van het bepaalde in artikel 10, lid 3.1, sub d. voor het bouwen van een
bedrijfswoning aan de Ambachtsweg 8, alhier. De op de vrijstelling betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 17 juli 1997, gedurende vier
weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan hun
college kenbaar maken.

J}1 VERKEERSMAATREGELEN
Onder meer op 20,27 en 28 juli 1997 zijn de tuinen van landgoed De

Wiersse geopend. Tijdens de openstelling geldt een parkeerverbod voor beide zij-
den van de Brandenborchweg en wordt de Wiersserallee afgesloten voor alle ver-
keer behalve voetgangers.

In verband met de braderie, kinderbraderie en kermis gelden de volgende ver-
keersmaatregelen:
1. afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van:

de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt
Zutphenseweg-Burgemeester Galleestraat-Raadhuissstraat-Dorpsstraat;

- een gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf de Burgemeeester Vunderinkhof
tot aan de Dorpsstraat;
een gedeelte van de Burgemeester Galleestraat vanaf het kruispunt
Molenweg/het Jebbink tot aan de Dorpsstraat;

- de Dorpsstraat vanaf na de Burgemeester Galleestraat tot aan de
Horsterkamp;

door plaatsing van borden model Cl van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van donderdag 17 juli 12.00 tot vrijdag
18 juli 1997 03.00 uur of zoveel korter dan noodzakelijk is in verband met de
braderie;

2. een parkeerverbod in te stellen:
- voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de rotonde tot aan de

Vordensebosweg;
door plaatsing van borden model El van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op donderdag 17 juli van 11.00 tot 03.00
uur;

3. afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van:
de Dorpsstraat vanaf de Burgemeester Galleestraat tot aan de Horsterkamp;

door plaatsing van borden model Cl van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op vrijdag 18 juli 1997 van 07.00 tot
13.00 uur (verplaatsing weekmarkt) en tevens van 21.00 tot 03.00 uur en op
zaterdag 19 juli 1997 van 19.00 tot 03.00 ur (kermis).

4. afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van:
- de Kerkstraat;
door plaatsing van borden model Cl van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van donderdag 17 juli 1997 12.00 tot
zondag 20 juli 1997 12.00 uur.

Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Groep Linde wint
wisselbokaal
fietsvierdaagse
Bennie Bloemendaal, direkteur van
"Bloemendaal & Wiegerinck" overhan-
digde na afloop van de fietsvierdaagse
de wisselbokaal aan de groep Linde.
Deze bokaal was door het bedrijf be-
schikbaar gesteld voor de groep die
met de meeste deelnemers mee had ge-
daan aan de avond- fietsvierdaagse, ge-
organiseerd door de afdeling Vorden

van Jong Gelre. De groep telde 14 deel-
nemers.
In totaal deden er 230 personen mee.
Op de aanvangsavond gingen 200 per-
sonen van start. Om voor een medaille
in aanmerking te komen moest men
tenminste drie avonden meefietsen.
Vandaar dat, mede door het goede
weer, de tweede avond meer deelne-
mers trok. Tijdens deze 25 kilometer
lange tocht (deze afstand moest elke
avond afgelegd worden) werd er ge
fietst in de omgeving Leesten, Gal-
gengoor, Hengelo en Warken. Start en
finish waren bij het Dorpscentrum.

Prswnnaars Super

Tijdens de verbouwing van de nieu-
we Super aan de Dorpsstraat werd
eer door Yvonne en Wilbert Groten-
huys een manier bedacht hoe ze de
consument nieuwsgierig konden
maken omtrent de bouwaktivitei-
ten.
Er werd een prijsvraag bedacht die
te maken had met deze bouw. De
consument moest uitrekenen hoe-
veel m^ verkoop vloeroppervlakte
er nieuw was aangebouwd.

Dat iedereen wel eens een puzzeltje
wil oplossen bleek wel uit de zeer vele
inzendingen. Leuk detail was dat er 5
consumenten waren die allemaal 450
m^ hadden ingevuld en er het dichtst
bij zaten.
Het echte aantal vierkiante meters dat
er bij Super Yvonne en Wilbert Groten-
huys is aangebouwd is 448 m^. Op de
foto ziet u de gelukkige prijswinnaars
die allemaal met een mooie prijs huis-
waarts keerden.

Berenactie bij bakker
Schmink groot succes
De unieke actie van de "Beregoeie
Bakkers" in samenwerking met Stich-
ting Berenbos Rhenen is een groot suc-
ces. Het door de bakkers ontwikkelde
assortiment brenprodukten valt zo
goed in de smaak, dat de adoptie van
Bora de Beer binnenkort een feit zal
zijn. Wanneer de consument één of
meer van de speciale berenprodukten
koopt, draagt de bakker bij aan de ad-
optie van Bora de Beer. Middels hun
groothandelsorganisatie hebben de
Beregoeie Bakkers zich garant gesteld
voor de adoptie. Ooj^Éakker Schurink
steunt deze actie. Tr^ens het tweede
deel van de actie heeft hij weer een
aantal nieuwe verrassingen in petto.
Een bezoekje aan Bakker Schurink is
de komende weken extra interessant.
Naast de kennismaj^É^ met de aller-
heerlijkste berenprooukten kan ook-
worden gespaard voorkorting op exclu-
sieve berengeschenken. De komende

weken kan worden gespaard voor kor-
ting op een grote en prachtige beren-
bewaartrommel. Bakker Schurink is
ook de kinderen niet vergeten. De ko-
mende weken krijgen zij in de winkel
een gratis kleurplaat. Wanneer zij de
kleurplaatvan twee broodjes-smerende
beren inkleuren en inleveren bij de
bakker maken zij kans op een leuke
prijs.
Op 14 september is het zover. Dan
vindt de officiële adoptie van Bora de
Beer plaats. Bij Bakker Schurink ont-
vangen klanten ansichtkaarten met
een afbeelding van Bora erop. Klanten
kunnen deze kaart met een originele
vakantiegroet opsturen naar Bora. Uit
alle inzendingen worden de tien leuk-
ste geselecteerd. Deze inzenders ont-
vangen twee gratis toegangskaarten
voor de berenknuffeldag in het beren-
bos te Rhenen op 14 september. Tijdens
de berenknuffeldag, wonen zij de offi-
ciële adoptie van Bora bij. Naast het bij-
wonen van de adoptie krijgen deze be-
rebelangrijke gasten een lunch aange-
boden en ontvangen zij een originele
berenrugzak.

Braderie en Zomerfeest
Programma
Donderdag 17 juli

15.00 tot 22.00 uur Braderie en kermis

15.00 tot 22.00 uur Standwerkersconcours in de Dorpsstraat

Vrijdag 18 juli
's Morgens markt, 's middags en 's avonds kermis

vanaf 13.30 uur Optredens van theatergroep 'De Palantier'

14.00 tot 16.00 uur Kinderbraderie

Zaterdag 19 juli
15.00 tot 20.00 uur The Lasergame Experience

KORTINGEN TOT 7O°/o
Gerry Weber • Bianca • Frankenwalder •
Erfo • Rosner • Essentio • Lindon • 's Oliver
Lord Hamilton • Mei ka etc. etc.

fnodecentrüm

Teunissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573)45 1438



Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hièröjader drutó af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men niet hen contact opneitten.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 552663
Raadhuisstraat
Nieuwstad i ;
Pastoriewég
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexandcrlaaiï i ; ]
De Horsterkamp (behalve nr, 35}
Deklenseweg

. Röndweg i :

Byrg. Vimderinkhiöf
Ko m vond er l aan.

.De pelle : : ïVrr:: n; : : .
Dr. Staringstraat
P. van Vol i en hovenlaan
.Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosvveg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 5524 66

DeDoéschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk i t/m 15 en 2
DèLaegtc

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
LeemgöOr Koppel

Fam. Nijenhuis, ffJC van Gelreweg37, tel 552576
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat

• Ü;K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van ymburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckeren straat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Mooy, Dorpsstraat 80, tel. 553892

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelm i na laan
Emmaplein
AlmenSeweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 553408

B. Galléestraat
Smidsstraat
Mulders kamp

Pf. Bêrnhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 552780
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloscweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wennéker, DeStroetS, tel. 553012

Het lebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGtüik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
De Strbet
HetKerspel
Mispelkampdijk

SPORT-SP E
l

Bent u

verhuisd

of woont u

pas in Vbrden

en wilt u

er echt
bij horen?

Naam:

Adres:

Postcode:

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Ben abonnementsblad
biedt ü gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
hét 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfernièt lang
maar neem nu één
Jaarabonnement vóór
f44,-

W" la?t?'

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30, ^^^_ *
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10 ^"^^^

Paardensport
LR en PC de Graafschap
Op de Gelderse kampioenschappen die
in Vorden gehouden werden, is
Cynthia Kornegoor met haar pony
Toska tweede geworden bij het B-sprin-
gen; hierdoor is zij reserve-kampioen
geworden.
Janneke Heuvelink met Polly behaalde
een 4e plaats in het M-springen.
Het Ie viertal van de Graafschap be-
haalde een mooie 5e plaats.

Wielersport
Ook deze week presteerden de RTV-ers
goed. Rudi Peters reed op dinsdag-
avond een cours in Hardenberg en reed
daar een fantastische wedstrijd. Hij
won de Leidersprijsklassement en pak-
te vele Ie premies. Toch behaalde hij
maar een matig resultaat: een 20
plaats was z'n deel. Totaal uitgeblust
en verkrampt kwam hij over de streep.
Een dag later startte de 2-daagse van
Nunspeet. Hier stond Edwin Maalde-
rink aan de start bij de Elite Neo-ama-
teurs en werd de Ie dag 16 e en de 2e
dag behaalde hij een 10e plaats. In het
totaalklassement eindigde hij als 13e.
Winnaar werd Marcel Vrogten uit
Zelhem.
Rudi Peters eindigde woensdag op de
Ie dag in Nunspeet als 5e. De 2e dag
werd hij 2e in een massaspurt. Marcel
Alma uit Harskamp won het totaalklas-
sement en Rudi Peters werd in het to-
taalklassement 5e.
Vrijdag stond een cours in Geestcren
(Ov) op de kalender. Een^fcdstrijd voor
Elite Neo-amateurs en C^rosportieven.
Hier won Frleoing uit Deurningen.
Reyiiold Harmsen uit Warnsveld werd
knap 6e. Edwin Maaldcrink behaalde
een 13e plaats.
Hierna volgde een afval^^s. De eerste
20 uit de criteirum mowRm opnieuw
strijden. De uitslag was toen: Ie Rob
Froeling; 10e Reynold Harmsen; met
een lekke band 15 werd Edwin Maal-
derink uit Warnsveld.
Ook werd er op zaterdag gefietst. Rudi
Peters behaalde een 3e plaats in
Kamenik. Vanuit het vertrek ontstond
er gelijk een kopgroep van 7 renners.
Ze behielden de 30 sec. voorsprong de
gehele wedstrijd. Winnaar werd Ba-
rend Verhagen uit Kamerik.
Op zondag was de Ronde van Stokkem.
Hier stond ook Andre Bargeman aan de
start. Half cours ontstond een 10-kop-
pige kopgroep; een groep met veel win-
naars. Ook Andre zat erin voor de RTV
met z'n clubmaat Rudi Peters. Win-
naar werd uiteindelijk Eric Cent uit
Goor. Rudi Peters werd hier 5e en
Andre Bargeman 8e.
De Elite Neo-amataurs startten ook in
Stokkem. Ondanks het warme weer
werd de wedstrijd snel hard gemaakt.
Winnaar werd hier Marcel Vrogten uit
Zelhem. Edwin Maalderink werd knap
8e; Reynold Harmsen 9e. Martin Wijers
uit Hengelo behaalde een 16e prijs.
Peter Makkink met de Hengelose Ker-
mis in de benen, behaalde uiteindelijk
een 17e plaats.

Duivensport
De P.V. Vorden heeft het afgelopen
weekend deelgenomen aan een tweetal
wedvluchten. De vlucht vanaf Chan-

tilly had een lengte van 420 kilometer.
Hier waren de uitslagen als volgt: C.
Bruinsma l, 2, 3, 5, 9, 12; J.M. Meyer 4,
11, 13; H.W. Oldenhave 6; HA Eykel-
kamp 7, 17; AA Jurriens 8, 18, 19; GA
Wesselink 10,15; A. en A. Winkels 14; E.
Bruinsma 16, 20. De wedvlucht vanaf
Tessenderloo had een lengte van 140
kilometer. Hier waren de uitslagen:
AA Jurriens l, 14; J.M. Meyer 2, 3, 12;
C. Bruinsma 4, 5, 7, 10; H.E. Pasman 6,
17, 19, 20; A en A Winkels 9; Roy
Eykelkamp 8; Maria Olieslager 11; H.W.
Oldenhave 13, 15; M. Tiemessen 16; E.
Bruinsma 18.

V i s s e n
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield voor de jeugd een
competitiewedstrijd in de vijver Lage
weide in Warnsveld. Er deden 24 vis-
sers mee die in totaal 49 vissen vingen
met een gezamenlijke lengte van 676
cm. De eerste prijs werd gewonnen
door Ch. Lichtenberg met 8 stuks- 129
cm; 2 R.Huetink 8 stuks- 96 cm; 3
D.Haverkamp 7 stuks- 88 cm. Door dit
resultaat is Ch. Lichtenberg jeugdkam-
pioen van Vorden geworden. Hij be-
haalde 588 punten. Op de tweede
plaats eindigde D. Haverkamp met 580
punten. R. Huetink werd derde met 574
punten. De eerstvolgende viswedstrijd
vindt plaats op dinsdag 26 augustus.
Dan is er een wedstrijd tussen Vorden
en Hengelo.

M o t o r s p o r t
In tegenstelling tot vorige week, lag de
baan van het "Delden-circuit" er zater-
dagmiddag tijdens de crosswedstrijd
van "De Graafschaprijders" schitterend
bij. Vanwege de regen kon vorige week
de tweede manche om het clubkam-
pioenschap geen doorgang vinden en
is er voor zaterdag 13 september een
extra wedstrijd ingepland. Dit week-
end werd de voorlaatste wedstrijd gere-
den.
Er werden tijdens deze races twee kam-
pioenschappen beslist. Bij de bromfiet-
sen klasse 60 CC werd Koen Berenpas
wederom clubkampioen. In 1995 be-
haalde hij deze titel namelijk ook al. In
de recreantenklasse mag Johannes van
Kempen zich kampioen noemen. Zijn
laatste titel behaalde hij al weer vele ja-
ren geleden toen hij nog aktief was op
de brommer. Bloemist Dijkerman had
waarschijnlijk al voorzien dat er kam-
pioenen te feliciteren waren. De werke-
lijk prachtige boeketten werden in
dank aanvaard. Vanaf heden hebben de
crossers vakantie. Op 6 september staat
de grote uitwisselingscross voor de
deur, waarna een weel later de laatste
clubcross wordt verreden.
De uitslagen waren als volgt: Klasse
125 CC: l Harold Groot Roessink,
Vorden 37 punten;2 Arno Linnenbank,
Vorden 20 punten. Klasse Super: l
Stephan Braakhekke, Vorden 40 pun-
ten; 2 Marcel Bulten, Vorden 34; 3
Erwin Plekkenpol, Hengelo 30; 4
Winand Hoenink, Vorden 13 punten.
Recreanten: l Johan van Kempen,
Zutphen 40 punten; 2 Johan Braak-
hekke, Barchem 32; 3 Gerben Vrug-
gink, Vorden 32; 4 Harm Radstake
Zutphen 26; 5 Robert van Tweel,
Huissen 20 punten. Bromefietsen: l
Koen Berenpas, Warnsveld 40 punten.

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 16 juli t/m zaterdag 16 aug.

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



e luxe
De Vico comfort fiets bij uitstek.

Uitgerust met r.v.s. velgen en spaken,
echt lederen Brooks zadel,

verstelbaar stuur en nastelbare pedalen.
De Vredestein Perfect banden hebben

een anti-leklaag.

uitvoeringen:
trommelremmen 4 versn.
met Shimano nexus naaf

f l 1199,-
trommelremmen 7 versn.
met Shimano nexus naaf

f l 1299,-

kleur:
zwartgroen/cedergroen

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP • VERHUUR - REPARATIE

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

Verkoop en reparatie voorlopig Smidsstraat 2, Vorden

Wij zoeken voor één van onze drie productieafdelingen een

Productieleider m/v

Met als hoofdtaak het in de fabriek realiseren van
vastgestelde productieprogramma's, waarbij:
- planning,
- kwaliteitsbewaking,
- leidinggeven aan productiepersoneel, circa 10 personen,
- kostenbewaken belangrijke facetten zijn.

De geschikte kandidaat:
- is dynamisch en initiatiefvol
- kan planmatig denken en handelen
- is kwaliteits- en kostenbewust
- kan goed leiding geven en werken in teamverband
- heeft een gedegen opleiding genoten MTS-bouw, -weg /

waterbouw, o.g.

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden worden in
overeenstemming met het niveau bepaald.

Schriftelijke sollicitaties, die wij uiteraard vertrouwelijk zullen
behandelen, kunt u richten aan:
HCI Betonindustrie, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (GId.)

•BetonindustrieiHCI
HCI Betonindustrie bv, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (GId). Telefoon (0575) 46 81 81.

HCI BETONINDUSTRIE

IS EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF,

GESPECIALISEERD

IN DE PRODUCTIE VAN

BETONELEMENTEN

VOOR DE

WONINGBOUW,

UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.

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

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

oksels en bikinilijn

• 'Niet tevreden? Geld terug!'

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

Tijdens de bouwvakvakantie van 19 juli t/m
9 augustus zijn wij op maandag t/m vrijdag

geopend
van 9.00 tot 12.OO uur

voor het afhalen van bouwmaterialen.

Show room bezoek
voor keukens, sanitair, wand- en vloertegels, natuursteen,
stenen, dakbedekkingsmaterialen enz. enz. is mogelijk na

telefonische afspraak

Spoorstraat 28, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN BV

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

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Vrijdag 18 juli

Bingo
met koud- en warm
buffet incl. consumptie

f U,-
voor buffetten vragen wij u te
reserveren. Vol — vol.

Zaterdag 27 juli koud-, warm- en nagerechtenbuffet

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

0)
0)

5
<D

mm

. Vijverpomp

. Onderwater-
verlichting

. Zuurstofplanten
3 voor

. Vijverfolie Perm'

. Bio-filter

59.°°

89.°°

10.°°
450

89.°°

. Goudvissen 10 voor 1O.°°

ORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

19 JULI
Braderie
Death Riding
Real Time

2 AUGUSTUS
Braderie
Gezellige Achterhoekse middag
met ambachten en Benji Run
Veronica Zomertruuk
Social Heat

14.00 - 22.00 uur
16.00-00.00 uur
20.00 - 00.00 uur

14.00 - 22.00 uur

14.00 - 17.00 uur
17.30 - 20.00 uur
20.00 - 00.00 uur



FEESTWEEK
AANBIEDINGEN

DEZE WEEK:

Echte Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruim 30 soorten

calorie-arm ...en goed voor
12 royale punten

Bij inlevering van deze bon
een feestelijke korting van f 2,50

OP UW VLAAI NAAR KEUZE

n\t«« lPeren-Advocaat VLAAI

FEEST AANBIEDINGEN
Roomboterkaneel-krakelingen:

6 voor f 3.50

Mini gevulde koeken
6 voor T 4 j •

kokos makronen met rum-rozijnen
voor maar 1,25 per stuk

VORDENSESTOET
een lekker meergranenbruod van zuivere moiemmaling

Puur ambachtelijk en dus een gezonde oase in
deze welvaartswoestijn dit week-end

«r.'H0.
Volop keuze uit Italiaanse broodjes:

Ciabatta's en Panini's
Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Brinkhorst l
7207 UG ZUTPIUCN
(incl. terrein Revelliorsl)

ff (0575) 5228 l G
BDVAG

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 14 JULI T/M ZATERDAG 19 JULI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

PEPERSTEAKS
GEMARINEERDE SPEKLAPJES
BARBEQUE COMBIPAKKET

100 gram van 2,98 voor

per kilo van 13,90 voor

per stuk

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

RANANEN
Dr. GUYOT HANDPEREN
JONA GOLD HANDAPPELEN
ANDIJVIE PANKLAAR

per kilo van 2,98 voor

per kilo van 2,49 voor

per kilo van 2,98 voor

250 gram van 1,69 voor

2,49
9,90
7,98

•0,99
1,69
1,69
0,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vers van het mes: Vergeer-kaas
VERGEER BELEGEN KAAS per kilo van 13,49 voorl1,98

HALVELLA 20+ KAAS 500 gram van 7,98 voor 6,45

Snijverse vleeswaren

Groenten- of
groentenkalkoencocktail . 100 gram van 1.39 voor 1,49
Offerman (Tlini OSSeflWOrStjeS verp. 3x40 gr. van 2,59 2,29

"*•
SNIJBONENSCHOTEL
NASI OF RAMI

ONZE KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN:

500 gram van 4,79 voor

350 gram

3,99
3,99

DEZE WEEK:
UW GRATIS EDAH-CARD IS VEEL GELD WAARD

Coca cola, Coca cola light ofcafteïnevrij
fles 1,5 liter van 2,27 voor

Red Rand pretmix
0 schatkistjes of party mini's, zak van 2,99 voor

Verkade SUltana'S div. sm., pak a 175 gr. van 2,59 voor
Café CrUZ rOOd koffie pak a 250 gram van 3,89 voor
Recel light kuip 500 gram van 2,69 voor

. biogarde m. vruchten 500 gr. van 1,39 voor
i Of nasi-SChijven pak 4 si. diepvr. van 1,98 voor

Ta n/0 malt gesneden verpakt, van 1,99 voor

Gevulde koeken ovenvers, per pak van 4,99 voor

1,59 (30% korting)

1,99 (^korting)

1,79 (30% korting)

3,23 (17% korting)

1,99 (25% korting)

l .32 (^Pkortmg)

0,99 (50% korting)

1,49 (25% korting)

3,49 (25% korting)

Wat gebeurt er bij uw Edah
in september?

Voor ons een weet,
voor u een grandioze verrassing.

Uw gratis Edah-Gard
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.
'Mystery Evening' in zwembad
In de Dennen op vrijdag 25 juli
Vrijdagavond 25 juli wordt er rond-
om het zwem-en rekreatiebad "In
de Dennen" te Vorden een "Mystery
Evening" gehouden. Dit mysterieu-
ze "gedoe" is een combinatie van zo-
meravondzwemmen met sfeerver-
lichting, een kampvuur en een bar-
becue. Bovendien extra verwarmd
zwemwater. Dit alles aangevuld met
een "mystery" wandeltocht in een
voor deze gelegenheid spookachti-
ge omgeving van het zwembad!" Ook
bestaat de mogelijkheid een partij-
tje midgetgolf te spelen.

Kortom een kompleet verzorgde avond.
De organisatie is in handen van het

personeel van "In de Dennen" in sa-
menwerking met een aantal vrijwilli-
gers van de activiteitencommissie en
het restaurant. Het is echt een avond
voor het gehele gezin en zeer zeker
voor de in Vorden aanwezige vakantie-
vierders. De mysterytocht - die onge-
veer een uur duurt - gaat van start als
het donker is. Want dan is het pas echt
huiveren, lachen en brullen.
Zaterdag 19 juli vindt er voor de twee
de maal in dit seizoen diplomazwem-
men plaats voor alle zwemdiploma's.
Het proefzwemmen is op woensdag 16
juli. Gedurende de zomermaanden
kent het zwembad overigens gewijzig-
de openingstijden.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

de blauwe hand §
(0575) 55 22 23 vort
burg. galleestraat
36

opheffings-
uitverkoop
laatste week

40% korting



N AANBIEDING MET PTT!
d* lekkerst» mat pit

hdvokilo 298
hagelwitte

Hollandse BLOEMKOa

met gratis droogtak

TROS
TOMATEN

Aanbiedingen
geldig van
14-7 l 19-7

i besteding van fl.lO,= of meer GRATIS KOMKOMMBi

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

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

DE VAKANTIEGANGERS WENSEN WE
EEN FIJNE VAKANTIE TOE!

Nu boeken
Rabobank

Reizen

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

NieuwZeeland f2.275,- P P.
Vertrek: vanaf l januari 1998 tot 31 maart 1998
lijndicnstvlucht Auckland of Christchurch, Singapore Airlines (speciale voorwaarden!)

975,- P-P-

Vertrek: 23 juli
l week hotel Amarissa, Bitez, half pension

Oostenrijk

HELP HET GELUK'N H AN

Brinkpoortitr»! 32. 741 l MS Dtvcntci. Tel: OS70 - 6 1 1 89<P 4O4O40

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Vertrek: 19, 26 juli, 2 en 9 augustus
l weck app. Mantl, Westcndorf, logies

Aankomst: dagelijks
driedaags 'vrijhcid-blijhcid'-arrangcnicnt, Hotel Noordzee

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

nu vanaf f 3H-3>~~ p.w.

^^. »̂.
f 199,—p.p.

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden Zutphcnscwcg 26
Hengelo Raadhuisstraat 21
Steenderen^ Burg. Smitstraat 21

tel.
tel.
tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

iVlaaienaan

Al
Ons assortiment:

verse zo mervruchten vlaai • rijstevlaai • musli-honingvlaai • abrikozenvlaai •
Zwitserroomvlaai • sinaasappelvlaai • Hawaii-vlaai • tompoucenvlaai •

, chipolatavlaai • aardbeien de luxe vlaai • kersenvlaai de luxe • woudvruchten-
vlaai • appelspeciaalvlaai • Christoffelvlaai •

boerenjongensvlaai • advocaatvlaai
ALLE VLAAIEN f 10,-

Super-aanbieding van 16 t/m 23 juli 1997

Hawaii-vlaai • rijste-
vlaai • boerenjongensvlaai

8 royale punten voor ^

f 7,50 ^
Verrassend lekker: brandnetelbrood

Blijvend elke woensdag
5 broden naar keuze
voor

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73 f 12,-

112
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

Vierkleurendruk

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOWKN - TB. Otn 151010. FAX lilOH. M M4M4
•UUWWTAD *> • 7» AH - rorr»ui a • mo AA

Middels deze weg willen wij IEDEREEN bedanken
die ons gefeliciteerd heeft tijdens het open huis en
de weken daarna.

De felicitaties en vele cadeaus en positieve reacties
ALLEMAAL BEDANKT.

Tevens willen wij iedereen prettige kermisdagen
toewensen.
Ook tijdens de kermisdagen hebben wij
• de deuren 's-avonds geopend
• zeer goede bereikbaarheid via de parkeerplaats

achter

Wilbert
Grotenhuys
en personeel

Dorpsstraat 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Gewijzigde
openingstijden
openbare
bibliotheek

De openbare bibliotheek blijft gedurende de
zomermaanden open.
Wel zijn er gewijzigde openingstijden in de
periode van 22 juli tot en met 9 augustus:

dinsdag van 15.30 - 17.3O uur
woensdag van 15.30 - 17.3O uur
donderdag van 15.30 - 17.3O uur
vrijdag van 15.3O - 19.30 uur
zaterdag van 10.OO - 12.OO uur

In juli en augustus kunt u het dubbele aantal
boeken lenen.
Ook langere uitleentermijn is mogelijk.

Op 17 juli is er verkoop van afgeschreven boe-
ken en cd's



Defile voor echtpaar Dostal

27 voertuigen van de firma Dostal gaven op 27 juni acte de presence bij het huwelijk van R.
file" af voor de feestzaal van Hotel Bakker in Vorden. De geste van het "rijdende" personeel
jonge paar als voor de ouders en de familie.

Dostal en Y. Piek. Het bruidspaar nam het "de-
werd bijzonder op prijs gesteld door zowel het

Reis naar Australië
Dit najaar emigreren 17 m a n tol ba-
vianen uit het Noorder Dierenpark
naar Australië. De dieren worden
daar gehuisvest in de dierentuin
van Melbourne.

De vraag van Melbourne Zoo kwam op
het juiste moment want het bavianen-
eiland is met 143 dieren bijna overbe-
volkt. Ondanks tal van geboortebeper-
kende maatregelen groeide de kolonie
gestaag. Er werden namelijk meer jon-
gen geboren dan dat er oude dieren
doodgingen.

De groep die in september van dit jaar
afreist naar Australië bestaat uit twee
harems en twee vrijgezelle jonge man-
nen. Deze harems verschillen nogal
van elkaar. De ene bestaat uit 12 en de
andere slechts uit drfe dieren. De mini-
harem is zo klein omdat de leider nog
heel jong is. Een mannetjesbaviaan be-

gint z'n haremloopbaan meestal met
één vrouwtje, hooguit met twee.
Naarmate hij sterker wordt en meer
macht verwerft ^^de kolonie groeit
het aantal vroi^^n in z'n harem.
Zodra een mannetje begint af te take-
len, lopen z'n vrouwen bij hem weg en
wordt de harem kleiner. Uiteindelijk
blijft hij moederziel alleen achter.
De mantelbavianen reizen in goed ge-
zelschap naar Australië. Kapamba, het
jonge neushorenmannetje, gaat name-
lijk mee. Hij gaat naar het dierenpark
van Werribee, een onderdeel van de
Melbourne Zoo. Over een paar jaar
mag hij daar volop zijn mannelijkheid
gaan bewijzen. Hij moet dan een be-
langrijke bijdrage gaan leveren aan de
fok van witte neushoorns.
Voor meer informatie of het maken
van een foto kunt u tijdens kantooru-
ren contact opnemen met het Noorder
Dierenpark, telefoon 0591-618800.

Motorrace boeit publiek
Liefhebbers van motorsport kwamen
volop aan hun trekken tijc^K de regel-
matigheidswedstrijd van oude moto-
ren in Hengelo. Al vele jaren wordt in
het dorp met de zomerkermis een race
gehouden met oude race- en sportmo-
toren. Enkele duizenden toeschouwers
zagen een stukje nostalg^Bsit vervlo-
gen tijden. De geur van castroloil (race-
olie) en de coureurs in de lange leren
pakken, oude helmen en brillen maak-
ten het beeld compleet. Op het circuit
in het dorp, met start en finish bij ho-
tel Leemreis, werd hard gescheurd. De
oude garde was het racen nog niet ver-

leerd. Behendig en met groots stuur-
manskunst werden de bochten geno-
men. Bij de regelmatigheidsrace gaat
het niet om wie het snelste is. De meest
regelmatig rijdende motorrijder in
twee manches is de winnaar. In het
rennerskwartier rondom de Welkoop
werden vooraf de machines gekeurd.
Door de keuringscommissie van de
Historische Motorsport Vereniging
werd niets aan het toeval overgelaten.
Veiligheid komt op de eerste plaats. In
het rennerskwartier worden onder het
sleutelen oude herinneringen opge-
haald en bijgepraat met collega-rijders.
In een ontspannende sfeer wachten de
coureurs tot ze aan de start mogen ver-
schijnen. Aan de start moet de motor
afgezet worden. Na het vlagsignaal
worden de machines aangeschoven en
verdwijnen uit het gezichtsveld.
Rondje na rondje scheurden ze over
het klinkercircuit. De deelnemers uit
binnen- en buitenland maakten er vpor
het publiek mooie wedstrijden van. De
wedstrijden werden verreden in de
klasse 50cc, 250cc, 350cc, SOOcc en de
Ital-klasse. De race werd georganiseerd
door schutterij EMM in samenwerking
met de Hamove, onder auspiciën van
de Historische Motorsport Vereniging.

Rommelmarkt
Evenals voorgaande jaren organiseert
de Ruurlose afdeling van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
weer een grote rommelmarkt. Deze zal
worden gehouden op zaterdag 2 au-
gustus op het Kerkplein. Hier kan iede-
reeen terecht om tussen oude en /of
overcomplete huisraad en gebruiksar-
tikelen te neuzen. De organisatie doet
bij deze een beroep op een ieder die
thuis ergens in een hoek, op zolder of
in de schuur iets bruikbaars heeft af te
staan voor de rommelmarkt. Met die
spulletjes kunt u de Plattelandsvrou-
wen en een heleboel andere mensen er
wellicht een groot plezier mee doen.
Op donderdag 31 juli kunt u 4c spullen
afleveren bij de familie Rijkenbarg aan
de Haarweg 7 te Ruurlo.
Mocht u niet in de gelegeheid zijn om
de spullen zelf te brengen dan kunt u
contact opnemen met de familie
Rijkenbarg, telefoon 45 14 46. U wordt
verzocht geen groot meubilair en kle-
ding in te brengen.Voor uw medewer-
king zeggen de Plattelandsvrouwen u
hartelijk dank.

Zomerfeesten in Zelhem

Scherpe keuring KWPN
De eerste premiekeuring van 1997 op
het terrein De Hietmaat in Hengelo
verliep in een goede sfeer. De aanvoer
voor de lokale premiekeuring van de
Koninklijke Vereniging Warmbloed
Paardenstamboek (KWPN), regio Gel-
derland was ruim honderd stuks. Dit
jaar werd er volgens een ander systeem
gekeurd. Nu kwamen de paarden vol-
gens een tijdschema in de ring en kon-
den na de toegekende premie en al dan
niet aangewezen voor de centrale keu-
ring in Ermelo weer naar huis vertrek-
ken. Volgens de voorzitter van het be-
stuur afdeling Achterhoek van de
KWPN, Mensinck en jurylid Derks was
de kwaliteit redelijk maar niet overda-
dig. Er wordt nu vrij streng geselec-
teerd en het landelijke selectiesysteem
is aangescherpt. Tijdens de keuring zag
men in het bijzonder dat de bewegin-
gen tekort schoten. De KWPN wil dan
ook naar een rij paard met vooral goede
bewegingen en een goed exterieur. In
totaal werden er 30 paarden aangewe-
zen voor de centrale keuring in

Ermelo. Opvallend was dat er acht 3-ja-
rige stamboekmerries werden aan-
gewezen. Het beste veulen was Perdita,
een merrieveulen van mevrouw
Smeenk uit Loerbeek. De dagkampioen
werd Mitta, een 3-jarige stamboekmer-
rie van J. Venderbosch uit Heelweg.

Oud papier
Wegens vakantie haalt muziekvereni-
ging Jubal geen papier op in de maand
juli. Op zaterdag 23 augustus komt
men weer bij u langs.

Geslaagd
Elles Koerselman uit Vorden is afgestu-
deerd aan de opleiding Overheids-
communicatie aan de Hanzehoge-
school Groningen. Haar afstudeerscrip-
tie had als onderwerp "Op welke wijze
betrekken interactieve inspraakproce-
dures burgers vroegtijdig effectief en
efficiënt bij de voorbereiding van be-
leid?".

De Zelhemse Zomerfeesten zijn dit
jaar alweer voor de 21e keer. Ook dit
jaar heeft de stichting Zelhemse
Zomerfeesten geprobeerd een zo ge-
varieerd mogelijk programma voor
u samen te stellen.

Op zaterdagmiddag 19 juli gaat de eer-
ste dag van start. Evenals voorgaande
jaren zal er ook dit jaar een groots op-
gezette braderie in het centrum van
het dorp aanwezig zijn. De straten en
pleinen staan dan vol met meer dan
150 kramen waarin de meest uiteenlo-
pende producten worden getoond, ge-
demonstreerd en verkocht. De kooplui
komen uit het hele land, ook een groot
deel van de Zelhemse middenstand is
op de braderie vertegenwoordigd. De
Zelhemse Zomerfeesten zijn zo langza-
merhand een begrip geworden in de
Achterhoek maar ook ver daar buiten.

In het verleden heeft u attracties die
steeds weer bijzonder waren in de re-
gio kunnen aanschouwen, onder ande-
re het Bungi-jumpen. Dit jaar is er we-
derom een spektakel waar jong en oud
naar kunnen kijken maar zeker ook
aan deel kunnen nemen. Dit jaar heeft
de stichting Zelhemse Zomerfeesten op
zaterdag 19 juli het Death Riding voor
u naar Zelhem gehaald.
Wat is Death Riding zult u denken.
Tokkelen vanaf een hoogte van 60 me-
ter: het kan!! Met Benji Fun Belgium
kun je deze unieke ervaring opdoen.

Een gigantische kraan zorgt ervoor dat
je in een mum van tijd naar 60 meter
wordt gebracht, vanwaar je, professio-
neel beveiligd, onder deskundige bege-
leiding je glijtocht van zo'n 70-80 m
kunt aanvangen. Heb je nog nooit ge-
proefd van hoogtes, of Zelhem nog
nooit vanuit de hoogte gezien, benut
dan deze kans die je geboden wordt.
Hebt u na het lezen van dit artikel zin
gekregen om mee te doen of te kijken
naar Death Riding dan kunt u zaterdag
19 juli terecht op het Evenementen-
plein te Zelhem.
Verder is er een optreden van showor-
kest Real Time. Deze Veldhoekse band
is op het Evenementenplein te zien en
te horen. Real Time, een zeer veel ge-
vraagde dans- en amusementsband die
veelal optreedt bij grote trouwpartijen,
bruiloften, buurtfeesten en kermissen.
De band beschikt over een eigen pro-
fessionele geluids- en lichtinstallatie
en wordt door de bandleden zelf op het
podium verzorgd. Het veelzijdige actu-
ele repertoire is voorzien van top 50,
goud van oud, house en gezellige dans
en feestmuziek dat puur live wordt ge-
speeld en gezongen.

De plaatselijke horeca zal het Evene-
mentenplein voorzien van een aantal
tap- en eetpunten. Door sfeervolle ver-
lichting en versiering wordt het plein
zodanig omgetoverd, dat er tot in de
kleine uurtjes een geweldig feest kan
plaatsvinden.



CONTACT
eert goed en

graag gelezen blad

MAVO/VBO-diploma's voor
leerlingen van 't Beeckland

Trots tonen Marjolein Somsen uit Wichmond en Saskia Ijfjkes uit Ee/de hun zojuist in ont-
vangst genomen diploma.

Voor de vierde klas leerlingen werd
de schoolperiode op het Beeckland
afgesloten met een feestelijke bij-
eenkomst waarop aan achtenzeven-
tig leerlingen een diploma werd uit-
gereikt.
Een gebeurtenis waarbij evenals in
andere jaren een groot aantal ge-
lukkige leerlingen en ouders zag
hoe vier jaren van zwoegen en stam-
pen werd beloond met een diploma.
De diploma-uitreiking had dit jaar
voor enkele leerlingen nog een ex-
traatje. Zij konden een MAVO/VBO-
diploma in ontvangst nemen. Deze
leerlingen hadden gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid die 't
Beeckland heeft sinds de fusie van l
augustus 1996; leerlingen kunnen
er voor kiezen de leerweg
MAVO/VBO te volgen; een leerweg
waarbij leerlingen Idezen voor een
beroepsopleiding met meer alge-
meen vormende vakken volgens
een c-/d-programma.

De grote zaal van het Dorpscentrum
was tot de laatste plaats bezet toen be-
gin juli het definitieve eindpunt van
hun leerling-zijn voor achtenzeventig
examenkandidaten was aangebroken.
Hun studie van de afgelopen vier jaren
wordt op de avond van de diploma-uit-
reiking beloond met het fel begeerde
diploma. Een "papiertje" waarmee je
verder kunt in je leven. In zijn toe-
spraak benadrukte de heer Paas, direc-
teur van de scholengemeenschap, het
belang van een diploma voorbereidend
beroepsonderwijs. Een diploma waar-
op elke leerling trots kan zijn en waar-
mee deuren worden geopend naar het
Middelbaar Beroepsonderwijs; een on-
derwijsvorm waar bijna alle leerlingen
van 't Beeckland zich verder specialise-
ren in het beroep van hun keuze.
Sinds de fusie die 't Beeckland aanging
met het Ulenhof College, mag de
school de leerlingen aanbieden een
leerweg te volgen in het kader van de
beroepsopleidingen, waarbij een
zwaarder accent komt te liggen op de

algemeen vormende vakken. Een leer-
weg die in de nabije toekomst de ge-
mengdc^tecrweg gaar heten. De leer-
ling diC^Riest voor deze route heeft
recht op een diploma Middelbaar
Algemeen Voortgezet Onderwijs/Voor-
bereidend Beroepsonderwijs: het
MAVO/VBO-diploma. Dit is een leerrou-
te waarbij het gewicht van de oplei-
ding hetzelfde is als bij een MAVO-op-
leiding, maar waarbij in het vakken-
pakket altijd gekozen moet worden
voor één beroepsgericht vak. Enkele
leerlingen hadden dit jaar recht op een
dergelijk diploma, omdat zij de vakken
volgens de d- en c-programma's had-
den gevolgd en afgesloten.
En dan weer verder. Alle leerlingen
hebben gekozen voor een vervolgoplei-
ding in het Middelbaar Beroepsonder-
wijs. Er is gekozen voor opleidingen
van uiteenlopende aard zoals: Sociaal
Pedagogisch Werk, Verzorging , Sociaal
Juridisch Medewerker, Assistenten op-
leidingen, Horeca, Economie en
Administratie, Handel, Kappersoplei-
ding, Bloemsierkunst, Groenvoorzie-
ning, Melkveehouderij, Dierverzor-
ging, Facilitaire Dienstverlening, Tran-
sport en logistiek, Loonwerk, Schilders-
opleiding, Slagersvakschool, Elektro-
techniek, Aanleg en Onderhoud van
tuinen, Werktuigbouw en een aantal
leerlingen kiest voor de opleiding
oriëntatie en schakelen om op die ma-
nier hun niveau te verbeteren en de be-
roepskeuze nog een jaar uit te stellen:
een greep uit keuzes die dit jaar door
leerlingen werden gemaakt.

Mogelijkheden te over voor leerlingen
die een diploma MAVO/VBO of VBO in
hun bezit hebben.
En hoewel een aantal leerlingen toch
wel met enige spijt constateren dat
hun fijne tijd op 't Beeckland erop zit,
gaan ze vol goede moed na de vakantie
beginnen aan een opleiding waarop ze
in het Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs (de toekomstige
naam van de MAVO en het VBO) stevig
zijn voorbereid.

Biej ons
in d'n Achterhoek
't Is altied ongeliek vedeild in de weald. Da's met 't geld zo maor ok met 't
water. Kiek maor nao Polen en Tsjechië, daor 's alles vezopn. Daor zölt neet
allene de börgers scha van hemmen maor ok de boern. Juus in de tied dat
de gewassen op zien mooiste staot, steet daor alles onder water. Dan mo'j
neet vraogen wat daorvan oaver blif. En zal daor de scha veur de luu
meschien nog wel groter wean dan hier veur de luu met de varkenspest.
Waormet neet ezeg wil wean da'w neet metvuult met de boern die hier in
ons land vanweage de pest, de hökke leüg hebt.staon.... Dat die 't op bepa-
olde momenten neet meer ziet zitn kan'k mien bes veursteln. 'n Geluk biej
'n ongeluk is dan dat zee de weerde van de afgemaakte diers nog in geld
uutbetaald kriegt. Met mekare betale wiej wel zovölle belasting dat die
boern eholpen kont wodn.

Of dat nao 't zakken van 't water in Polen ok 't geval is moet ze daor maor
afwachten. Zo'n vetpot is 't daor gewoon al neet laot staon now. Daor zolle
wiej, as met van de riekste landen, bes ons possie an biej heurn te dragen.

En dat kan ok makkelijk at ze 't geld vedeild. Die landen wilt jao zo neudug
biej de Navo. Veur mien hoeft dat neet maor daor bunt luu die d'r anders
oaver denkt en dan eur wille maor deurdrieft. Dat beteikent wel dat dat
milliarden kost. Daor mot nieje tanks, kanonnen en geweers kommen,
anepast an de Navo-bewaopening.

Da's natuurlijk hardstikke mooi veur de waopenfabrikanten. Maor de luu
in Polen enz. wod t'r allene maor armer van. Al zal wel neet alles deur eur
zelf betaald wodn, eur posjen zolt ze toch zelf op motn hoestn. Allemaole
geld waor boer en borger dar niks wiezer van wod.

Meschien is 't daorumme maor better dat zee de Navo nog maor 'n hötjen
buutn de deure hold en 't geld, wat daorveur uut-egeevn zol wodn, an de
gelejen scha wod besteed. Maor jao, wie zal zich wat antrekn van 't
geschriefte van maor zo ene biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Prijswinaar bezoekt Slagharen

In Slagharen is het altijd feest. Dat ervaarde ook Tijs Becker uit Vorden: de win-
naar van de kleurwedstrijd die het Weekblad Contact samen met Attractiepark
Slagharen in het voorjaar organiseerde. Tijs Becker ontving daarom een fraai wes-
ternkostuum en een toegangskaart voor vier personen.
Inmiddels heeft de winnaar een bezoek gebracht aan Slagharen en in meerdere
attracties (onder meer in het overdekte spellparadijs Kids Country) plezier be-
leefd. Natuurlijk werd ook een kijkje genomen bij de nieuwe stoomtrein in OK
Corral City. In dit stadje herleeft dagelijks de tijd van het woeste Wilde Westen.



Kinderbraderie op vrijdag 18 juli vervroegd:

Vorden maakt zich op voor Zomerfeesten
De Vordense Zomerfeesten gaan op
donderdag 17 juli van start met een
groot, opgezette braderie. Er doen
dit jaar een record aantal deelne-
mers aan mee. In totaal hebben
zich ruim honderd bedrijven en ver-
enigingen opgegeven voor de brade-
rie. Nieuw onderdeel van de brade-
rie is het standwerkersconcours. De
deelnemers hieraan zullen met de
nodige spektakel hun waren aan de
man proberen te brengen. Ook wan-
neer u niet van plan bent om iets te
gaan kopen, is dit standwerkerscon-
cours al spectaculair en amusant
om mee te maken.

Naast bedrijven zullen ook de Vordense
verenigingen donderdag niet ontbre-
ken op de braderie. Zo houdt voetbal-
vereniging Vorden een kampioenschap
om wie het hardst kan schieten. Dit
evenement is bijzonder populair ge-
worden door de invoering van het
schieten op "Dikke Bertha" tijdens het
televisieprogramma Barend en Van
Dorp. In Vorden zal er in vier catego-
rieën worden geschoten: jeugd tot
twaalf jaar, twaalf tot en met zestien
jaar, dames en heren. De senioren zul-
len strijden om de titel "Het kanon van
Vorden" waaraan ook een wisseltrofee
verbonden is die tijdens de volgende
braderie weer verdedigd moet worden.
Het kampioenschap "hardschieten"
wordt georganiseerd door de activitei-
tencommissie en de onlangs opgerich-
te sponsor- en pr-commissie.
De Knollentrekkers uit Borculo zullen
op donderdagavond in de Dorpsstraat
voor de nodige gezelligheid zorgen.
Verder kan er in de zaal van 't
Pantoffeltje gedanst worden op de mu-
ziek van de formatie Roulette. In de
zaal van De Herberg zal Disco Black
Night de jongeren vermaken, terwijl
Duo Manschot in het café de muziek
verzorgt.

Kinderbraderie
Op vrijdagmiddag 18 juli wordt er weer
een kinderbraderie gehouden. In de
Zomerkrant die vorige week uitkwam
stond dat deze om vier uur 's middags
begint. De organisatie heeft besloten
om dit twee uur te vervroegen omdat
theatergroep De Palantier al om half
twee met haar programma begint. De
kinderbraderie heeft plaats op de par-
keerplaats van Hotel Bakker en begint
dus om twee uur. Aan de voorkant van
de Nederlands Hervormde Kerk zal
theatergroep De Palantier vanaf half

twee diverse optredens verzorgen.

Corry Konings
In de Herberg staat op vrijdagavond
een optreden op het programma van
de bekende Nederlandse zangeres
Corry Konings. De liedjes van Corry
Konings gaan over het leven zelf.
Iedereen herkent zichzelf in haar tek-
sten, die gaan over menselijke gevoe-
lens als geluk, verdriet, vrolijkheid en
pijn. Zelf denkt Corry Konings dat haar
enorme populariteit met name te dan-
ken is aan het feit dat ze gewoon zich-

zelf is gebleven. De liedjes dIP'ze zingt
hebben voor haar altijd een persoon-
lijk waarheidsgehalte. De teksten wor-
den weliswaar door anderen geschre-
ven, maar staan dicht bij de ervaringen
die de zangeres in haar eigen leven
heeft opgedaan. Daarom is er ook geen
sprake van vals sentiment of kitsch.
Corry Konings wordt door haar publiek
op handen gedragen en ook in vak-
kringen wordt zij geweldig gewaar-
deerd om de door haar geleverde bij-
drage aan de Nederlandse lichte mu-
ziek. In 1987 ontving zij een Edison en

in 1990 een Gouden Harp en een
Veronica Award. Bodega 't Pantoffeltje
houdt op de vrijdagavond een tuin-
feest. Ditmaal met medewerking van
The Hurricanes uit Hengelo. The
Hurricanes spelen Amerikaanse rock
and roll afgewisseld met onvervalste
rythm' and blues. Bij slecht weer ver-
huist het tuinfeest naar de grote zaal
van 't Pantoffeltje.

Lasergame
Op zaterdag zal in het centrum van
Vorden een grote tent worden neerge-
zet van driehonderd vierkante meter.
In deze tent heeft op deze dag een
groot spektakel plaats: The Lasergame
Experience. Deelnemers aan The
Lasergame Experience krijgen allemaal
een sensorvest aan. Deze vesten zijn
voorzien van lampjes die reageren op
"hits". De bedoeling van The Lasergame
Experience is dat de deelnemers met
laserguns op elkaar gaan "schieten".
De deelnemers voor The Lasergame
Experience kunnen zich aanmelden bij
de vrachtwagen die naast de tent komt
te staan. Deze vrachtwagen vormt een
belangrijk onderdeel van "The
Experience". Dit is de incheck-unit
waar de spelers via de "airlock" naar
binnen gaan. Hier krijgen zij van de
operators instructies over hoe het spel
gespeeld moet worden. Daarna krijgen
zij een elektronisch "sensorvest" omge-
hangen en een lasergun. In het sensor-
vest worden tijdens het spel de gege-
vens opgeslagen van het aantal "rake"
schoten bij de tegenstander en het aan-
tal geïncasseerde "schoten".
Rookmachines, special effects, muziek
en de rondflitsende laserbeams zorgen
ervoor dat de adrenaline volop
stroomt. De laserguns hebben inge-
bouwde luidsprekers, aangestuurd
door een "voice-microprocessor". De la-
serguns praten tegen de spelers bij
geïncasseerde hits en bij het raken van
een tegenstander. In totaal kunnen er
per uur zestig deelnemers meedoen
aan The Lasergame Experience. Het
spel is geschikt voor kinderen vanaf
twaalf jaar.
Op zaterdagavond kan er weer gedanst
worden bij De herberg en 't Pantof-
feltje. In de zaal van De Herberg treedt
de showband Major League op, terwijl
in het café het Duo Manschot weer van
de partij is. In de zaal van 't
Pantoffeltje maakt de formatie Relex
haar opwachting en ook daar belooft
het dus weer een gezellig avondje te
worden.

O.W.M. Vorden verzekeringen onmisbaar voor iedereen
l Alle risico's prima verzekerd bij uw eigen

ONDERLINGE WAARBORG MAATSCHAPPIJ

Prima voorwaarden

Lage premies

Gezond restitutiebeleid

Snelle schade afwikkeling

Combinatie met
pakketkorting van Sterpolis

Onderlinge Waarborg ̂ Maatschappij
Vorden w.a. i 'vL.

T
Voor een goed verzekeringsadvies gaat u naar O.W.M. Vorden
Wij zijn gevestigd in het Agra Service Centrïji$l*;..
Plantsoenstraat 73, Doettnchem, telefoon (0314) 37 6110
Buitenmedewerkef A.Ftorijn is bereikbaar van 08.00 tot 09.00 uur
telefoon (0314) 62 2617

Mooi fietsweer tijdens
folkloristische
tocht Knupduukskes
De Vordense boerendansgroep "De
Knupduukskes" trof het zaterdagmid-
dag toen 127 deelnemers van start gin-
gen voor het maken van een 30 kilo-
meter lange fietstocht. Ideaal fietsweer
waarbij de leden van de organiserende
vereniging zich in het "olderwetse kos-
tuum" op de fiets hesen.
Dit gebeurde uiteraard met een specia-
le bedoeling. Halverwege de tocht werd
er bij de familie Snellink aan de
Bekmansdij k gepauseerd, althans voor
het merendeel van de fietsers. De boe-
rendansers gaven onder de muzikale
begeleiding van de beide vrouwelijke
akkordeonisten Nelly van Harreveld en
Gerrie Ruesink een demonstratie van
een aantal dansen. Het publiek mocht
vanzelfsprekend meedoen. De "Kruis-
polka", "Wie goat noar Hoksebarge toe"
waren dansen die met veel enthousias-
me werden beoefend. Het leuke van de
fietstocht was wel dat de route over
niet al te bekende "paadjes" was uitge-
zet. De vele vakantiegangers onder de
deelnemers genoten dan ook met volle
teugen.



Voorverkoop Beach Party
Vorden van start

VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1997

WE'VEGOTTHEGUN
CAZMELION
DE GRACHT

WOODSIDE NOW

SKI K

Kaarten:
voorverkoop f 17,50 - kassa f 22,50

Paspartout
voorverkoop (1 aug. + 2 aug.) f 32,50

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1997

WYSIWYG
JU.LYA LO'KO
SHOW & DANCE & THEATER
GROOVETHEPRINCESS

T-SPOON
THEBOBCOLOR

Kaarten:
voorverkoop f 22,50 - kassa f 27,50
Paspartout
voorverkoop (1 aug. + 2 aug.) f 32,50

Voorverkoop hij: A/M en De Herberg, Vorden • VVV Zutpheii
^ ̂  in

Doet i ncKemV U If t; Dfi n xper lp, Aa l ten, Winterswijk, Ei bertjëii,
G roe n l o, L i c h t e n vo o rel e, R uur lo, L o c h e m

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN:

zo. 20 JULI, zo. 27 JULI en
ma. 28 JULI

van 10 tot 18 uur open.
Entree f 7,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

Pendelbus
NS station Vorden/de Wiersse/NS

station Ruurlo
tussen 11 en 17 uur.
ln l .069292ofVW

PRESENTEERT PRESENTEERT

IN DE GROTE ZAAL: l IN DE GROTE ZAAL.

SAfiïAKOM
M.M V. DISCO FIRE SOUND

A
IN HET CAFÉ:
GEZELLIGHEID

ZONDAG 20 JULI

GATHERING
V.VERKOOPF 17,50
A/D ZAAL F 20,00
KAARTEN MUSIC HOUSE LOCHEM

WITKAMP LAREN A

* VOL=VOL

VRIJDAG 1 AUG.
DISBERGEN ZONWERING

j servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • »• nzontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • v jler o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

SNELLE LEVERTIJD
Demonstratie in onze showroom
na telefonische afspraak

Tel./fax 0575-461425
Ruurloseweg 17, Hengelo (6ld)

1O°/o korting
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij meubels op met

2O tot 5O°/o korting

Speciaal voor de opruiming
Couponnen gordijnstoffen

f ŜÉ^p per stuk

Alle dekbedovertrekken

kortingnu met maar liefst 3O°/o

3E WON ER [J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Houdt u er vast rekening mee: wij zijn van
28 juli t/m 11 augustus

^^ wegens vakantie gesloten

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

Showroom gesloten.
Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de

bouwvakvakantie (18/7 t/m 9/8) 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 18/7 is er geen koopavond. In de vakantieperiode wordt er niet bezorgd.

Vrijdagmiddag 18/7 is de showroom vanaf 15.30 gesloten.

...afhaalbalie open

BIJ ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

SANITAIR,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

BBouwCenterirlCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 81 81.

Filiaal UBI, Ettenseweg 39, Ulft. Tel. (0315) 68 31 41.



Zomerse avond op de Velhorst
Wandelt u mee op een zomerse
avondexcursie op woensdag 23 juli
1997. De ruim twee uur durende
wandeling staat on-der leiding van
medewerkers van Vereniging Na-
tuurmonumenten, de heren Was-
sink en Vervelde. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Startpunt is de par-
keerplaats aan de Lage Weg in
Lochem.

De Velhorst is een 17e eeuws landgoed
met verschillende landschapselemen-
ten: een landhuis, het parkbos, statige
lanen, kleinschalige akkers en hooilan-
den,boerderijen met geschilderde lui-
ken en met riet gedekte hooischelven
én houtwallen. Vóór de eeuwwisseling
waren de houtwallen nog overal in cul-
tuur als veekeering en voor het kappen
van geriefhout. Boeren onderhielden
ze nauwgezet. Met name struiken met
doorns zoals meidoorn, sleedoorn en
braam funktioneerden in de houtwal
goed om het vee buiten de akkers,
moestuin of het erf te houden of in de
wei. Natuurmonumenten behoudt de-

ze karakteristieke elementen in het
landschap door ze op dezelfde, inten-
sieve manier te beheren. Elk jaar wordt
een ander deel van de houtwal 'afge-
zet'. Daarna lopen de stobben weer uit
en kan de houtwal weer groeien. Pas
na 10 tot 15 jaar is het gekapte deel
weer rijp om 'geoogst' te worden.

Om te koesteren
De houtwallen zijn niet alleen waarde-
vol als beeldbepalende elementen in
het landschap.
Ze vormen ook een uitgelezen leefge-
bied voor tal van planten en dieren. De
bes-en nootdragende struiken als mei-
en sleedoorn, vlier, hondsroos en haze-
laar leveren veel voedsel voor vogels en
andere dieren. Allerlei varens, mossen,
korstmossen, kruiden en klimplanten
vinden in de hourtwal een geschikt
leefgebied. Vogels zoals tuinfluiter,
heggemus, grasmus, patrijs, steenuil
en tortelduif vinden er naast voedsel
ook schuil-en nestplaatsen. Kortom, ju-
weeltjes uit het cultuurland om te
koesteren!

Stijgende lijn keuringen
Het was vorige week woensdag een
drukte van belang op het terrein De
Hietmaat in Hengelo. 's
Morgensvroeg kwamen de vele trail-
ers en auto's met aanhangers met
hun paarden naar het terrein. Ruim
120 paarden en pony's werden aan-
gevoerd voor de provinciale keuring
van het Nederlands Rijpaarden en
Pony Stamboek. Jurylid Wim
Versteeg zag goede rubrieken voor-
bijkomen. "Ik kan weer zeggen dat
er een stijgende lijn in zit. Ik zag
vandaag aansprekende paarden in
de baan die een goede partij kun-
nen geven op de centrale keuring in
Ermelo".

Het N.R.P.S. is nog een vrij jong stam-
boek. "Wij bestaan sinds 1981 en moe-
ten verder groeien. Wij letten vooral op
het type en beweging, want dit paard is
uitermate geschikt voor dressuur- of
springpaard", aldus Versteeg. Jurylid

Henk Barlagen was ook enthousiast
over deze keuringsdag. "We zien inder-
daad het paard elk jaar in type en be-
weging vooruit gaan. Ons devies is: een
mooi paard is mooi maar mooie bewe-
ging is beter", aldus Barlagen.
Ook werden gisteren ruim 140 paarden
en pony's aangevoerd voor de provin-
ciale keuring van de Koninklijke
Vereniging "Het Nederlandse
Trekpaard en de Haflinger", afdeling
Gelderland. Jurylid A. van Erp:
"Vandaag heben \^^iier paarden ge-
zien die op ho^P niveau staan.
Eigenlijk kan men landelijk niet tegen
deze KVTH-paarden uit Gelderland op.
Hier in Gelderland zit een kern met
goede fokkers die veel kennis in huis
hebben. Er is een ^kaald fundament
in de meriestammen. Als voorbeeld
kan ik geven dat we drie eerste premies
hebben toegekend bij de hengstveu-
lens. Dit komt zelden of nooit voor", al-
dus Van Erp.

Regionale stamboekenkeuringen
samen op Hietmaat in Hengelo
Het was een gouden greep van de
Marktvereniging Hengelo om de re-
gionale keuringen van zowel het
Nederlands Welsh Pony & Cob
Stamboek (NWPS) als van het
Nederlands New Forest Pony
Stamboek (NFPS) samen op een dag
te keuren. Het bleek dat beide stam-
boeken goed met elkaar uit de voe-
ten konden. Het werd dan ook een
echte familiedag. De toeristen die
deze dag Hengelo bezochten kon-
den zich bij de VW laten voorlich-
ten over alle facetten van het paar-
denkeuren en zodoende de keurin-
gen met een "deskundig oog" vol-
gen.

Volgens loco-burgemeester Hein Meurs
had de Hietmaat een feestelijke aan-
blik. Verder vermelde Meurs dat de ge-
meenteraad onlangs een kerntakendis-
cussie heeft gevoerd. "De gemeente-
raad vindt het onderhouden van een
keurings- en evenemententerrein een
kerntaak. Momenteel wordt er op het
terrein druk gebouwd. Het is een
nieuwbouw voor de Marktvereniging
in samenwerking met muziekvereni-
ging Concordia. Volgend jaar kunnen
wij de stamboeken nog waardiger ont-
vangen", aldus Meurs.

Voorzitter Gerti Nieuhoff van het
NWPS deelde mee, dat de aanvoer iets
kleiner was dan vorig jaar. De sektie K
wordt dit jaar in Ommen en Heteren

gejureerd. Volgens jurylid Ben Platzer
van de sektie B zijn de verbeteringen
die het bestuur had geadviseerd duide-
lijk door de fokkers opgepakt. "Zo zag
je vandaag veulens met veel betere be-
weging en front. We kunnen nu de
sportieve concurrentie met andere
stamboeken aangaan. De dagkampioe-
nen waren grote winnaars Die klasse
was dan ook werkelijk uitstekend", al-
dus Platzer. Jurylid Herman Valk van
de sektie C/D, de Cobs, vond de jeugd-
rubriek wat teleurstellend. Hij had
graag veulens in zijn rubriek gezien
met meer bewegingen. Onder de oude-
re zaten goede tot beste ponies in de
ring.

Het New Forest Pony Stamboek had een
jubileum: het stamboek bestaat dit
jaar namelijk 40 jaar. G. Lovink, voor-
zitter van de afdeling Oost: "Eigenlijk
kijken wij uit naar ons 45-jarig bestaan.
Op dit moment zijn we eigenlijk met
onze 1.600 leden te klein om iets
groots te organiseren. We gaan nu spa-
ren en organiseren over 5 jaar iets".

Verder kon Lovink mededelen dat de
centrale keuring van het NFPS de eer-
ste jaren nog niet naar Hengelo komt
maar in Ermelo blijft. "Het NFPS zit
enorm in de lift. Momenteel hebben
we vier ponies die in de europese
equippe meedoen. Ook vandaag zagen
we hier in Hengelo prima ponies, po-
nies die kunnen presteren", aldus
Lovink.

Het programma is nog steeds in vol-
le gang op "Camping De Betteld"
aan de Aaltenseweg 11 te Zelhem.
Ook deze zomer wordt iedereen uit
de regio van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan het programma.

Er worden o.a. gospelconcerten, koor-
/praise-avonden en bijbelstudies geor-
ganiseerd. Tot l september blijft alles
op volle toeren draaien voor kinderen,
jeugd en volwassenen. Aan alle leeftij-
den is gedacht.
In de week van 19 t/m 25 juli bent u
o.a. welkom bij de volgende program-
ma's: Wim Grandia verzorgt de bijbel-
studies, 's Morgens zijn er ook studies
voor de jeugd.
Za. 19 juli: Concert met de Young
Continentals. Niet toegankelijk voor
kinderen onder de 4 jaar.
Zo. 20 juli: Jubileum feestdienst met

Wim Grandia in de grote groene kegel-
tent. Een dienst voor iedereen met leu-
ke elementen voor kinderen, jeugd en
volwassenen.
Ma. 21 juli : dagsluiting met Ds.
Bouritius. Filmavond "Ds. Vernon
Johns".
Wo. 23 juli: Mannenochtend met Theo
Niemeijer. Koor/zangavond met Deodi-
catus. Entree collecte.
Do. 24 juli: Introductie perslucht dui-
ken met video instructie en een uur
praktijkles in het zwembad o.l.v. PADI
instructeurs. (Wel van te voren opge-
ven bij de receptie 0314-622528).
Vr. 25 juli: Kampvuur voor de kinderen.
Entree is gratis

Als u nog meer over het programma
wilt weten kunt u altijd Hieke bellen
voor het gratis programma-boekje.
Telefoonnummer: 0314-622528.

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

The Young fiontinentals
De internationale gospel tiener-
groep The Young Continentals zal
deze zomer behalve in het buiten-
land ook weer in Nede^fed optre-
den met een nieuw pr^jramma;
"Reachin' OUt". Op zaterdag 19 juli
zullen zij optreden in Zelhem, op
camping "De Betteld" aan de
Aaltenseweg 11 in De Ark. Het nieu-
we programma staat als een dijk en
is een uitdaging voor elke tiener.

The Young Continentals zijn sinds 5
jaar actief in Europa en komen voort
uit de wereldberoemde Continental
Singers die al in de jaren '60 zijn ont-
staan. De enthousiaste optredens, de
vernieuwende stijl, de moderne chore-
ografie, kleding en de professionaliteit
van The Continentals en Young Conti-
nentals zijn al jaren een inspiratiebron

voor menig jongeren- en tienerkoor.
Hun voortrekkersrol op het gebied van
reli-musicals, gospel- en jongerenmu-
ziek, leverde The Continentals zelfs
een Grammy Award op.
De groepen bestaan uit ongeveer der-
tig, door auditie geselecteerde, tieners
in de leeftijdscategorie van 13 t/m 17
jaar. Momenteel zijn er wereldwijd 50
groepen Continentals actief, waarvan
20 in Europa. Alle deelnemers werken
pro deo en betalen zelf een deel om
mee te kunnen op een tournee.
Voor meer informatie over het concert
in Zelhem en voor reserveringen, kunt
u bellen met het volgende telefoon-
nummer: 0314-622528. Voorverkoop-
adres: Camping De Betteld, Aalten-
seweg 11. Op de avond van het concert
zijn kaarten ook aan de zaal verkrijg-
baar.

Noabers buurtfeest valt in het water

Henk Bosman na loting koning
De regen was zaterdag 5 juli de
grootste spelbreker bij het buurt-
feest van de Noabers. De volks- en
kinderspelen is een buitenfeest
waar jong en oud elkaar ontmoeten
in speelse sfeer. Maar, dan moet het
weer wel meewerken. Bij de start
van de spelen waren de weergoden
gunstig gestemd. Met angstige blik-
ken werd naar boven gekeken toen
de eerste druppels naar beneden
vielen. In korte tijd viel het hemel-
water met bakken naar beneden en
veranderde het feestterrein bij de
Zandheuvel in een modderpoel. Met
name voor de kinderen was het een
teleurstelling. Het luchtkussen en
de zweefmolen stonden er verlaten
bij.

In de feesttent werden de kinderen be-
zig gehouden met creatieve spelletjes.
Als afsluiting was er voor de kinderen
een play-backshow. De houten vogel
bleef! na.de .dejde. rQode.r_us.tig op

plaats zitten. De schutters zochten een
droog plekje op in de tent. Ook de an-
dere volksspelen werden vroegtijdig af-
gebroken, 's Avonds tijdens een drukke
dansavond werden de prijzen verloot.
De eerste dag van het buurtfeest was
het 's avonds een volle bak bij de to-
neeluitvoering. Voor het eerst werd dit
jaar hetbuurtfeest met een dag ver-
lengd met een zondagsconcert.
Voorzitter Jan Groot Roessink weet nog
niet of dit een vervolg krijgt. "We gaan
het nog bespreken. Het moet finan-
cieel ook allemaal uitkunnen", zegt
Groot Roessink, sinds dit jaar voorzit-
ter van de Noabers.
Uitslagen na verloting: vogelschieten:
romp en koning Henk Bosman, kop Jan
Besselink.rechtervleugel Johan Roe-
sink, linkervleugel Johan Langwerden,
staart Jan Bosch. Vogelgooien dames:
romp en koningin Marjan Langwerden,
kop, Bertha Langwerden, rechtervleu-
gel Dine Hissink, linkervleugel Nardie

. Henrite BretveJd,



Vordenaren aan de start bij Vierdaagse

Op dinsdagochtend 15 juli is is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Aan de start verschenen ook een aantal Vordenaren waaronder
Fred Fransen, Robbie Immink en Lieneke Visscher. De laatst genoemde loopt samen met haar vriendin Manja Diederik uit Capelle aan de
Ijssel. Lieneke Visscher houdt tijdens de Vierdaagse een dagboek bij welke volgende week zal worden gepubliceerd in Weekblad Contact. Op
de foto van links naar rechts Fred Fransen, Lieneke Visscher, Robbie Immink en Manja Diederik.

Eindkeuring kalveropflkklub
JULI
Iedere dag:

SWOV Open Tan de Wehme
Jeu de boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, 'meer bew-
gen voor ouderen'.

16 Zwembad In de Dennen, proef-
zwemmen alle zwemdiploma's

17-18-19 Vordense Zomerfeesten
19 HSV de Snoekbaars Seniorenwed-

strijden
19 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
20 Zomerfietstocht VRTC 40 km, start

vanaf De Herberg
22 ANBO middagfietstocht, vertrek

vanaf Kerkplein, info 551874
22 Soos Kranenburg Eindmiddag
22 Rondleiding Pinetum de Belten

23 Welfare Handwerken Wehme
23 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
25 Zwembad In de Dennen, thema-

avond, spookavond
25 Concert Zomer Orkest Nederland
26-27 Braderie te Wichmond
29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
31 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd

AUGUSTUS
Iedere 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

l-2BeachParty
2 Fietstocht 'landbouwbedrijven'
3 Openluchtdienst Kasteel Vorden
5 Rondleiding Pinetum de Belten
6 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
6 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
7 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd
9 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
10 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
10 Kastelentocht In de Reep'n vanaf

Kasteel Vorden
12 ANBO, dagfietstocht op de Veluwe,

vertrek vanaf Kerkplein, info
551874

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

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

tink
20 Zwembad In de Dennen, themamid-

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

den
26, 27, 28, 29, 30 Wichmond, kermis
26Rondleiding 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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

De weersverwachting voor 2 juli
voor de omgeving van Hengelo was
niet gunstig, maar toen de organi-
satie van de kalveropfokklub Hen-
gelo-Vorden-Eefde die woensdag het
keuringsterrein bij de fam. Lassche
aan de Elferinkweg klaar maakte
was er toch maar één idee: gewoon
buiten door laten gaan.

Rond half drie werden de kalveren aan-
gevoerd en was iedere deelnemer (en
sommige ouders) druk bezig om het
toilet van zijn of haar kalf weer zo goed
mogelijk in orde te brengen. Toen de
deelnemers, belangstellenden en uiter-
aard de juryleden om drie uur welkom
werden geheten was het ideaal keu-
ringsweer.
De juryleden, de heren D. te Brinkhof
uit Ruurlo en H. Dommerholt uit Gees-
teren, hadden deze middag bepaald
geen gemakkelijke taak. De deelne-
mers, die al vaker hadden meegedaan
wisten natuurlijk al hoe alles op zo'n
middag verloopt, maar de jongelui die
voor de eerste keer deelnamen moes-
ten nog weieens een uitleg van een be-
kend persoon hebben. Gelukkig waren

zij niet de enig epersonen die last van
spanningen hadden, gezien de vele op-
merkingen langs de kant en de ge-
zichtsuitdrukkingen.
Nadat iedere deelnemer met zijn of
haar kalf zijn beste beentje had voorge-
zet, moest er nog worden gestreden om
het beste toilet van het kalf. Het beste
toilet was van het kalf van Arian
Regelink uit Hengelo en het beste voor-
brengen deed Mark Tennissen.
Na een pauze waarin de organisatie de
punten van de drie rondgangen en de
score van 'deze eindkeuring bij elkaar
moest optellen en daar een totaal re-
sultaat van werd gemaakt, kon de jury
de volgende prijzen uitdelen:
Deelnemers Ie keer: 1. Mark Tennissen,
Warnsveld, 174,25 pnt.; 2. Arend
Tennissen, Warnsveld, 773 pnt.; 3. Erik
Velthuis, Vorden, 172,25 pnt.

Deelnemers 2x of vaker:
1. Arian Regelink, Hengelo, 199,25 pnt.;
2. Elles Zents, Kranenburg, 190 pnt.;
3. Jordy Berend, Warnsveld, 187,5 pnt.;
4. Dyone Lassche, Hengelo, 181,5 pnt.;
5. Stan lassche, Hengelo, 180,5 pnt.;
6. Daan Vrieler, Vorden, 178,75 pnt.

25 procent premierestitutie voor
leden van Onderlinge Vorden
Tijdens de op 30 juni 1997 gehou-
den algemene vergadering hebben
de leden ingestemd met het be-
stuursvoorstel tot 25% restitutie.
Volgens voorzitter B. Abbink is het
goede resultaat mede het gevolg
van het preventiebeleid dat OWM
Vorden voert. Dit preventiebeleid
bestaat uit advisering over te ne-
men (brand) preventiemaatregelen,
het organiseren van voorlichtings-
bijeenkomsten, het tegen kostprijs
verkopen van preventiemiddelen
en periodieke gratis controle van
brandblusmiddelen.

In 1996 steeg het verzekerde kapitaal
tot 555 miljoen. Het aantal schaden
was lager dan in 1995. Wel was er veel
schade aan lichtplaten en lichtkoepels
door de zware buien die gepaard gin-
gen met hagel. Al deze schaden werden
coulant afgewikkeld. In het verslagjaar

is een inductieschadeverzekering voor
bedrijven ingevoerd. Deze is goed ont-
vangen door de leden. Het ledenaantal
handhaaft zich op een niveau van ca.
640.
Voor 1997 wordt een onderzoek gedaan
naar pakketverbreding. Eveneens
wordt samen met Sterpolis onderzocht
of het zinvol is een junior-inspecteur
aan te trekken. Met deze zaken hoopt
de Onderlinge Vorden haar leden ook
in de toekomst een goede service te
kunnen blijven aanbieden. Voor de toe-
komst zijn er goede vooruitzichten
dankzij het goede herverzekeringskon-
trakt en de goede samenwerking met
Sterpolis.
Als extraatje ontvangen de leden die
en bij OWM Vorden en bij Sterpolis ver-
zekerd zijn extra pakketkorting van
Sterpolis. Tijdens de bestuursverkie-
zing werd de heer GJ. Rietman uit
Vierakker herkozen als bestuurslid.



SHOWROOMSLAAPKAMERS
*Roomkleurig ledikant met 2 nachttafeb.
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 1995f-
*Schrtterende MDF slaapkamer in alpine
wit. Bestaande uit ledikant, achterwand, 2
nachtkastjes, kaptafel + spiegel en laden-
kast
Maat 180/200 cm
van 4995,- HU 2495f-
*Auronde achterwand. Kleur alpine wit
Voor een bedbreedte van 160 cm, met
schuifdeurkastjes.
van1729.~ HU 1295,-
*Slaapkamer antraciet met beuken met
aanhangkastje. inclusief schuif lade.
Maat 160/200 cm
van2295.« OU 1995,-
Tevens brassende vouwdeurkast lever-
baar in 170/220 cm

•Slaapkamer van aluminium.
Maat: 160 x 200 cm
van 2195,- HU 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,-
*Schitterende Auping Auronde in de kleur
aubergine. Bestaande urt achterwand met
twee nachtkastjes, hrd. handverstelbare
spiraal, maat 120/200 cm
van 3990,°. HU 1995,-
•Slaapkamer TRECO. Bestaande uft 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,= HU 1795,-

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv dit

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

Ledikant Summertïme
Uitgevoerd in structuur/wart met beuken poten
Maat 160/700 c m Van 699

nu 499,-
Bijpassend nachttafeltje van / 'l 19.-. nu / 179,- per stuk.
Ook leverbaar m HO/AMen 180

"l

Auronde ! 000 160/200 met
2 handverstelbare Auping dwarsgespannen
spiralen en 2 polyether matrassen (80/200)

Auronde achterwand ƒ
(3,-dUfH ƒ

()i IK MI andere maten

SHOWROOMLINNENKASTEN
'Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.
van 2295.= HU 1295,"

* Vouwdeurkast in de kleur alpine wit 90 cm
breed, 220 cm hoog

van 1895.= nu 995»"
'Geloogd grenen draaideurkast. Creafort met
toog. Maat: 156 cm breed, 204 cm hoog en 62
cm diep.
van 4449,= Jfe HU 2795,»

'Schuifdeurkast, aken fineer met
spiegeldeur 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 1360.= PU 795,-

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

Schuifdeurkast TRÉ^ymet facetspiegel.
Kleur alpine wit. Maat: 185cm breed, 230 cm
hoog en 67 cm diep.
van 3995,= RU 2995,*-

Senioren Comfort slaapkamer
uitgevoerd in blank essen.

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

van 3940,=

nu 2995,--

LIFE-TIME COMPACT HALFHQQG$LAPER,

HOOGSLAPERS EN STAPEL
Ife

Uitgevoerd in massief grenen en
perfekt afgewerkt, verder veel
accessoires leverbaar.

Halfhoogslaper, hoogte 1 1 2 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 1 95,-

LEDIKANTEN
l -PERSOONS
Ledikant met l '
vurenhout 90/200 -t n n
van 479.= nu 299, —

Ledikant van MDF. -wil- of /wart gelakt met
laden. 90/700
van 499,= nu 349,—

Stalen ledikanten met versterkte spiraal.
i Kleuren wit//warl/rood.

van 449.= nu 279,—

HALFHOOGSLAPER
met lade in primaire kleuren.

90/700 AC%C
«n 660.=- nu 495,—

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 299,-

Boxspring Zevenslaper met rotan hoofdbord
en bij passende rotan nachtkastje. Kleur
blauw. Maat 90/200
van 2995,= (excl. matras) nu 199 5 ,-

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

Ru-.nte
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 l 395= HU Q95,"

Tegen meerprijs leverbaar 90/200 cm.

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

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

Soortelijk gewicht 40. ± I6cmdil i
aan één /ijde M

80/190
70/700
80/700
90/1 90
90/200
90/2 l O
90/220

120/190
130/190
140/700
160/700
l 80/700

van 259,=
van 289,=
van 299.=
van 799.=
van 3 l V. -
van 339.=
van 369.=
van 389.=
van 419.=
van 479.=
van 559.=
van 639,=

voor 199,
voor 229,
voor 239,
voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 329,
voor 339,
voor 3169,
voor 399,
voor 459,
voor 539,

Prima
binnenveringsmatras
Een/ijdiq alqedekt met wol Dikte ±16 cm

80/190 van 399,= nu 349'"
80/200 van 429.= nu 369,--
90/190 van 429.= nu 369,--
90/700 van 449.= nu 379,--

140/700 van 739.= nu 639,-
[fas is leverbaar m nog 10 andere maten.

Pocketverinqmatras
met ivones De badstóTstretchstof is doorgestikt met
«napenwol Verkrijgbaar in twee hardheden
Dikte ± 18 cm.

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

140/200

van 800,= voor 549»
van 800.= voor 549,
van 895.= voor 599,
van 895.= voor 599,

van 1040.= voor 699,
van 1380.= voor 949,

' 'i.iar in nog 10 andere maten

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met ve rs ie i k te muMc;

l is dooicjeslik!

'i cm

80/190
80/200
90/190
90/700

90/220

van 795.=
van 79V. •
van 895.=

van 1495.=

voor 595,'
voor 595,-

649,-
649,-
795--
«49.'

voor
voor
voor
voor
voor

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