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Vorden kiest voor Lochem, Ruurlo en Borculo:

Gemeente Borculo buigt zich
weer over deelname Vorden

WEEKENDDIENSTEN

De gemeenteraad van Borculo buigt zich
op 29 augustus opnieuw over de vraag of
Vorden mag meedoen aan het fusieon-
derzoek dat de gemeenten Lochem,
Ruurlo en Borculo willen gaan houden.
Eind vorige maand liet de raad van Bor-
culo nog weten niets voor een eventuele
fusie met Vorden te voelen. De Borcu-
lose gemeenteraad wilde wel verder met
Lochem en Ruurlo. Nadat de drie colle-
ges vorige week woensdag bij elkaar zijn
geweest, hebben B en W van Borculo
besloten om in de raadsvergadering van
29 augustus opnieuw over de deelname
van Vorden te praten.

De raad van Vorden kwam vorige week
dinsdagavond bij elkaar. Tijdens deze
vergadering koos de gemeenteraad voor
aansluiting met Burculo, Lochem en
Ruurlo. Fractievoorzitter W.M. Vbortman
(PvdA) was van mening dat Vorden naar
de andere drie gemeenten toe zo duide-
lijk mogelijk moest zijn omdat het in de-
ze fase uitermate belangrijk is om niet de
boot te missen. Hij stelde daarom voor
om in eerste instantie alle andere mogelij-
ke opties achterwege te laten. In het oor-
spronkelijke coliegevoorstél werd name-
lijk als tweede voorkeur een aansluiting
met Hengelo en Steenderen genoemd en
als derde voorkeur een onderzoek naar
samenwerking met de de gemeente
Gorssel. Het amendement van de Partij
van de Arbeid werd gesteund door 066
en het CDA. De beide wethouders en de

WD vonden het coliegevoorstél duide-
lijk genoeg en stemden tegen het amen-
dement van de Partij van de Arbeid.
Het is nu de vraag wat de gemeenteraad
van Borculo op 29 augustus gaat beslis-
sen. De gemeenten Lochem en Ruurlo
hebben wel ingestemd met de deelname
van Vorden. De gemeenteraad van
Ruurlo heeft alleen wel een kanttekening

' gemaakt. Mocht de raad van Borculo niet
instemmen met het aanschuiven van
Vorden dan wijst ook Ruurlo de deelna-
me van de gemeente Vorden af.
Wethouder Mulderije zegt het jammer te
vinden dat de raad van Borculo zich pas
op 29 augustus over deze kwestie buigt.
"Wij hadden tegen onze raad gezegd dat
wij eventueel nog een vergadering in jul i
zouden beleggen over de gemeentelijke
herindeling. Maar dat is nu dus niet no-
dig, aangezien Borculo daar pas eind au-
gustus over gaat beslissen. Het is jammer
dat we zo lang moeten wachten", aldus
Mulderije. Burgemeester E.J.C. Kamer-
ling was tijdei^iLe raadsvergadering van
vorige week vl^vege vakantie afwezig.
Zijn taak als voorzitter werd waargeno-
men door loco-burgemeester M. Aart-
sen-den HarderVbrden heeft verder van
de provincie Gelderland een uitnodiging
ontvangen voa^het open overleg met
over de herindHpg van de regio Vorden.
Dit overleg heert plaats op 25 jul i . Naast
Vorden hebben ook Brummen, Gorssel,
Warnsveld, Voorst en Zutphen een uitno-
diging ontvangen.

Garantiesubsidie
van gemeente
voor In de Dennen
De gemeenteraad heeft vorige week be-
sloten het bestuur van zwembad "In de
Dennen" een garantiesubsidie van
350.000 gulden te verlenen. Deze garan-
tiesubsidie heeft het zwembad nodig om
sterker te staan in het kort geding dat is
aangespannen tegen ingenieursbureau
Rienks & Beyer uit Amersfoort en aanne-
mersbedrijf Ruiterkamp uit Vorden. Het
kort geding diende op dinsdag 16 j u l i .
Over twee weken volgt de uitspraak.
Rienks & Beijer en Ruiterkamp zijn ver-
antwoordelijk voor de renovatie van
zwembad "In de Dennen". Tijdens deze
renovatie zijn volgens een onderzoek van
TNO ernstige fouten gemaakt. Daarom
zou het bad opnieuw onder handen moe-
ten worden genoemen. Het bestuur van
het zwembad eist hiervoor een voorschot

Vrijdag 9 augustus
(slot Fiets4daagse)

van 350.000 gulden. De rechter zal de eis
in het kort geding volgens de gemeente
minder snel toewijzen als er een kans be-
staat dat het zwembad bij verlies van de
arbitrage niet in staat zal blijken te zijn
het bedrag van 350.000 gulden te betalen.

Avondwandeling
Woensdag 24 ju l i wordt er op het land-
goed Hackfort een avondwandeling ge-
houden. De start is vanaf de watermolen
voor het kasteel Hackfort aan de
Baakseweg 8 te Vorden. De wandeling
wordt georganiseerd door de Vereniging
Natuurmonumenten.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
pagina 9

in de grote feesttent
te Laren (Gld.)

Fietst u ook gezellig mee?
6 - 7 • 8 en 9 augustus

'DE ACHTERHOEK'
4 daags fietsfestijn

vanuit het "Gelderse" Laren

Informatie: VVV 0573-251898

Hei vormde Gemeente
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. K. H. W. Klaassens, dienst
van Schrift en Maaltijd.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 juli 10.00 uur pastor mevr. R. Visser,
Goor.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem;
uur ds. M. Berg, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 21 juli 10.00 uur Eucharistieviering m. m. v.
Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 20 juli 10.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK kerk Vierakker- Wichmond
Zaterdag 20 juli 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 21 juli 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.

Weekendwacht pastores: 27-22 juli Pastoor C.
Loeffen, tel. (0573) 25 14 57.

Huisarts 20-27 juli dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite^^ragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spref^Pln kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 20-27 juli ].}. de Knjif , Vorden, tel. (0575)
55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

JW^irStreekziekenhuis Het Nieuw^Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-
19.30 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat I l A .
Onderhoudsklachten en technische /jken ma. t/m
v i i i 8.00 tot 10.00 u u r , a l leen telefonisch (0575) 4o 14
00. Overige /.iken op a f sp raak . Tel. (0575) 40 14 00.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org, k r u i s w e r k en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via te lefoonnummer 06-8806
(20 c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buiv iwr thuisverpleging 24 uur per dag, te l . (0575)
51 04 63. Steunpunt Wintertwiti tei. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-lansen, le l . (0575) 4o 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 09 08.

Gehandicapten Platform Vorden
E l k e Ie dinsdag in de m.i.ind spreekuur van l - l 00
10.00 uur bi j SWOV kantoor , K a . i d h u i v , t r . i . i t I n t o
55 33 48

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie. Vorden, tel (05/5) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vr i jdag 8 30 930 u u r

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7201 AB Kuur lo , tel (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibedr i j f '1 ' ragter , tel. (0575) 55 12 50.

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

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

Begrafenisdienst meldadres tel. 00-8212240.

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, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen qver de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr. : (055) 52241 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00 - 12.00 uur.
Tafeltje Dek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Servke voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O:V., tel. 55 34 05.

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



Vrijdag 19 juli vanaf 21.00 uur:

grandioos tuinfeest
m.m.v. de formatie Toi-Toi'

gratis entree - er is een barbecue aanwezig!

Zaterdag 20 juli aanvang 20.30 uur:

big party
met toporkest 'Reflex'

dit mag u niet missen - entree f 8,50

bode

11Mtoffe
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. (0575) 551770j

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Wij zijn ruim
gesorteerd in

PARTYTENTEN
hout en aluminium

PARASOLS
t/m 400 cm doorsnede

TUINMEUBELEN
zowel in kunststof,
hout, rotan, enz.

^^ Ook in
• TUINVERLICHTING

hebben wij een mooi
assortiment.

Kom vrijblijvend kijken

GOOSSENS
Üteenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Een geslaagde barbecue?

Wij zorgen ervoor.

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

7
KIPPEPOTEN

voor

f 10,-

WEEKENDVOORDEEL

500 gram

HAMLAPPEN

+ 500 gram

RUNDERGEHAKT

samen f 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
Gebraden gehakt

Leverkaas
Schouderham

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f 2,85

met gratis kruidenboter

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 hamburgers +

4 slavinken
samen f 7,95

Markt aanbieding

Bami/nasi 1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

SMULLERS OPGELET

Hele Grillworst 5,-

^JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

REPARATIE
was- en afwasautomaten ,

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutph

Tel. (0575) 51 54 10

Tijdens de braderie van
Wichmond organiseert

DfB osrand
te Vierakker op zaterdag
27 juli a.s. om plm. 16 uur

een grote barbecue
bier voor een piek

tussen 19.00 en 20.00 uur

Zondag 28 juli a.s. een grandioos
optreden van de band

'OP DRIFT'
aanvang 16.00 uur, geopend vanaf
15.00 uur.
Kaarten in voorverkoop f 10,-
aan de kassa f 12,50

Voorverkoopadressen:
Café De Bosrand te Vierakker en
Garantmarkt Besselink te Wichmond

Technische Dienstverlening

Smederij Besselink

U belt,
wij komen!

24-uurs service

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

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

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

625.000
Vraag om info: postbus 850,

3800 AW Amersfoort

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

• De openbare bibliotheek
verkoopt afgeschreven boe-
ken en cd's op de braderie
van 18 juli

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2 of 3 halve da-
gen p.w. Tel. (0575) 55 17 13

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte voor jong stel. Tel.
(0314) 64 13 78

• Ze zijn er weer: nieuwe
aardappelen vanaf donder-
dag 11 juli te koop bij Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vor-
den, tel. (0575) 55 13 33

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet (0575) 55 28 25

• Te koop: antiek blauw rol-
gordijn (nog in verpakking)
150 cm breed en 180 cm
hoog; Engelse gootsteen-
bak 2-vaks 80 jr. oud. wit
keramiek; droogmolen. Tel.
(0575) 55 65 96

• Te koop: vouwcaravan
(moet weg) redelijke prijs. Tel.
(0575) 55 23 50

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12. Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• Grote braderie In Wich-
mond zaterdag 27 juli aan-
vang 14.30 uur; zondag 28 juli
aanvang 13.00 uur

• Te koop: g.o.h. leren bank-
stel, 3+2 zits. Telefoon (0573)
46 14 36

• Voor metsel- en timmer-
werk kunt u Harmsen bellen.
Tel. (0575) 55 14 86

• Te koop: 1 lichtnet-com-
pressor met nieuwe motor en
1 compressor mini-uitvoe-
ring met één hand draagbaar.
Inruil defecte of grotere moge-
lijk. Tel. (0575) 55 23 47



Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de felicita-
ties, bloemen en cadeaus die
wij op ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

J.H. Hilferink
A.W. Hilferink-Mengers

Vorden, juli 1996
De Boonk 39

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze
trouwdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Het was geweldig!

Erik en Renate Dim-
mendaal-Smallegoor

Juli 1996

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
vader en opa

HENDRIK GOSSELINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Fam. Gosselink-
Oosterink
Fam. Gosselink
Fam. Zweverink

Vorden, juli 1996

Inlichtingen:
Trlx Evenboer

tel.: 0575-

Voor aansluiting van uw
riool kunnen mij u

aanbieden

VOORDELIGE
BUIS MET

BIJBEHORENDE
HULPSTUKKEN

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

Wordt eventueel
gratis thuis bezorgd

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Twan
m
m

Hij is geboren op 10 juli 1996. *

Jan en Everdien
Eggink

Insulindelaan 23
7251 EJ Vorden

Tijdelijk adres:
Julianalaan 25
7251 EP Vorden

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Jeroen
LAMMERT JAN
14-7-1996

Geboren om 13.04 uur,
weegt 4020 gram bloot
is 54 cm groot.

Mijn trotse ouders
en zusje zijn:

Jan, Jacqueline en
Jessica Rietman

Strodijk 8
7251 RS Vorden

i

Op zaterdag 27 juli 1996 zijn wij

Gerrit Wagenvoort
en
Derkje Wagenvoort-Smeenk

40 jaar getrouwd.

Blij en dankbaar willen wij dit graag
vieren met onze kinderen, kleinkinde-
ren, tamilie en vrienden.
Gelegenheid om ons te feliciteren van
14.30 tot 16.30 uur in café-restaurant
„Den Bremer", Zutphen-Emme-
rikseweg 37 te Toldijk (gem. Steen-
deren).

Dorpsstraat 12
7234 SN Wichmond
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Op 31 mei 1996 was onze 50-jarige
trouwdag.
Dit willen wij graag met onze kinde-
ren en kleinkinderen vieren op dins-
dag 23 juli 1996.

Ab en Frida Hengeveld-Kuijpers

Wij houden receptie van 15.00 tot
17.00 uur in 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Juli 1996
Berend van Hackfortweg 10
7251 XC Vorden

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121

Dankbaar voor alles watÉ^ons heeft meegege-
ven, stellen wij u in kennis van het overlijden van
onze lieve, zorgzame en altijd blijmoedige vader
en opa

LAMBERTUSHENDRIKUS
DE GFVFF

WEDUWNAAR VAN EVERDINA MAALDERINK

op de leeftijd van bijna 91 jaar.

Eemnes: A.H. de Greeff
N.F. de Greeff-Bloem

Bennekom: A. Wagenvoort-de Greeff
M. Wagenvoort

Vierakker: Joh. de Greeff
J.H. de Greeff-Zweverink
Kleinkinderen en
achterkleinkind

8 juli 1996
'de Varenhorst'
Koekoekstraat 19
7233 PB Vierakker

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden vrij-
dag 12 juli op het kerkhof te Wichmond.

Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt Uw hand op mij.
Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij.

Psalm 139

In dit volle vertrouwen is van ons heengegaan
onze lieve dochter, zus en tante

HENDRIKA GRADA
WIEGMAN-BENNINK

echtgenote van Dick, moeder van Elsbeth, Leon,
Maaike en Dirk-Jan op de leeftijd van 41 jaar.

Vorden:

Kampen:

Zuidwolde:

Bennekom:

B.F. Bennink
E. Bennink-Oltvoort
Frits en Jeanette

Petra, Vasthi en Jonathan
Ab en Wilna

//se en Judith
Ada en Bert

Merthe en Anne

14 juli 1996
Holtwal 1
9461 J P Gieten

,v'K* v?- •' «i* •Vtl̂ Vx*'" 'C1 »Ó\'T*'<!^-Vj
': -^w-5 C^3*£ itt̂  - v v 3V' v*4fiwt

4f̂ ip^ •-̂ î P1

Gevuld stokbrood,
per stuk

Kipfilet
naturel of gekruid, l kilo

Runderschnitzels
100 gram

Cervelaatworst
100 gram

Achterham
100 gram

98

Zwiebelbraten
^59 100 gram

1

159

89 Canadese ham
100 gram

25

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

A^wld je nog zoveel van het leven,
je had het niet eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.

Rustig is ingeslapenmijn lieve man, onze zorg-
zame vader en lieveflla

HENDRIK VAN HEERDE
(Henk)

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: D. van Heerde-Wassink
Afferden: Ida

Vorden: Herman
Vorden: Anke, Hans

Devin

11 juli 1996
Molenweg 9
7251 ED Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden dins-
dag 16 juli op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na een kort ziekbed is overleden onze buurman

HENK VAN HEERDE

We zullen zijn hulpvaardigheid niet vergeten.

Gert en Trijntje Wil en Dinie
Ineke en Harrie Bert en Petra
Evert en José Ans en Hans
Thomas en Margreet Henk en Henny

Ons bereikte het droeve bericht dat ons erelid.de
heer

HENK VAN HEERDE

op 11 juli 1996 is overleden.

Zijn grote inzet voor onze vereniging als bestuurs-
lid, tatoueerder en vervoerder van dieren gedu-
rende vele jaren, zullen we blijven gedenken.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkind
veel sterkte bij dit verlies.

Pluimvee- en konijnenvereniging
PKV Vorden

oogstrelend..

Konstante Kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven,
Door geava neeerde

apparatuur en
gekwalificeerde

va|fnensen wordt
niei| meer aan hét
toeval overgelaten .

drukwerk is
dajpy||i! het

resultaat in het
besef

blijven
de kwalii||̂ ^Hj

drukwerk.

Wij zijn d|||||l|jw
partrijjjf"

DRUKKERIJ
WEEVERS



QEMEENTE ftULLETIN yORDEN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.].C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 M 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

de heer R. Kisjes voor het bouwen van
een carport op het perceel Beatrixlaan 4
te Vorden.
de heer A.J.H. Oosterink voor het bou-

wen van een bergruimte op het perceel
Stationsweg 21 te Vorden.
de heer A.G. Eggink voor het vellen van
l zilverspar en l conifeer op het perceel
Brinkerhof 70 te Vorden.
de heer F. Ruizendaal voor een stand-
plaats voor de verkoop van vis en aan-
verwante produten (verlenging vergun-
ning voor de peridoe van één jaar). .
de VVV Vorden voor het organiseren
van zomerfestiviteiten van 18 tot en met
20 ju l i 1996;
Air Castle evenementen, voor het hou-
den van helicoptervluchten op zaterdag
20 j u l i 1996 (zomerfestiviteiten).

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied en
bij de afdeling bestuur.

ERGUNNINGEN

Op 9 ju l i jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:
de heer H. Berkelaar voor het bouwen
van een garage/bergruimte op het per-
ceel Baron van der Heijdenlaan l te
Wichmond.

EMEENTEGIDS 1997

De voorbereidingen voor de gemeente-
gids 1997 zijn weer begonnen, adreswij-
zigingen van verenigingen, instellingen
etc. kunt u doorgeven tot 15 september
1997.

AARDEVOL CULTUURLANDSCHAP DE GRAAFSCHAP,
AANMELDEN VAN PROJECTEN

Het buitengebied, in al zi jn aspecten, weer perspectief geven. Dat is, heel simpel
gesteld, wat de Stuurgroep Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap wil berei-
ken. Maar het WCL kan niets als de bewoners van het buitengebied niet zelf het
heft in handen nemen voor hun eigen werk- woon- en leefomgeving. Oud wan-
trouwen, voorgekomen uit jarenlange belangentegenstellingen, moet daarvoor wor-
den omgezet in samen zoeken naar oplossingen.

De Stuurgroep WCL De Graafschap verzoekt de bewoners van het buitengebied
en/of hun belangenvertegenwoordigers projecten in te dienen.

Voorwaarden waaraan WCL De Graafschap-projecten moeten voldoen.

Het proces van verandering in het WCL-gebied is gericht op een geïntegreerde,
duurzame, streekeigen ontwikkeling van de landbouw, bosbouw, natuur, landschap,
cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Duurzaamheid voor landbouw, natuur en
landschap is een kernbegrip. De bijzondere kwaliteiten van het gebied moeten ruim-
te l i j k , ecologisch en functioneel worden versterkt en behouden. Het WCL-proces
zal zich kenmerken door dynamiek en vernieuwing.

de projecten moeten als volgt van opzet z i jn :

- t i t e l
- aan le id ing en probleemstelling (waarommoeter iets gebeuren, hoe wilt u dat aan-

pakken, wat is de relatie met het WCL-proces);
- doel van het project;
- werkzaamheden zo mogelijk gedetailleerd en de periode waarin zij zullen worden

uitgevoerd.
De werkzaamheden moeten worden geformuleerd in termen als uitvoering, voor-
lichting, advisering, analyse;

- verwacht resultaat van het project, liefst in aantallen;
- uitvoering;
- kosten: gespecificeerde begroting, totale jaarkosten, verdeling van de kosten over

de participanten en/of subsidiënten, verdeling over de jaren indien het een meer-
jarenproject betreft.

Projecten moeten voor augustus 1996 zijn ingediend bij het secretariaat van de
Stuurgroep WCL De Graafschap (provincie Gelderland, dienst RWG/LG, mevrouw
A. van Reeuwijk, Postbus 9090 6800 GX Arnhem).

U kunt, als u wat nader omschreven projectvoorstellen heeft, contact opnemen met
de heer P. Seesing, coördinator van het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling
Achterhoek, tel. 0314-623405. Dit Servicecentrum gaat de projecten in de Ach-
terhoek coördineren.

UZ/GING BEHEERSVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN.

De gemeenteraad van Vorden heeft in zijn vergadering van 9 jul i 1996 vastgesteld
de:

"Verordening tot wijziging van de Beheersverordening op de begraafplaatsen" (4e
wijziging).

Door deze wijziging kan verstrooiing van as plaatsvinden op of in eigen graven,
eigen kindergraven, eigen babygraven en het daarvoor aangewezen strooiveld.
Vanaf heden ligt deze verordening voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling bestuur (kantoorunit) en is tegen de betaling van de kosten verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

ITBREIDEN WONING KAPELWEG 6 TE VIE RAKKER

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50, lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde
staten afgegeven "algemene verklaring van geen bezwaar", medewerking te verlenen
aan plannen voor het:

- uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie S, nr. 448 en plaatselijk bekend Kapelweg 6 te Vierakker.

De op de plannen betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van donderdag 18 jul i 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koets-
huis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester en
wethouders kenbaar maken.

OUWEN BERGING MET CARPORT KERKWEIDE 6 TE KRANENBURG
m

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid va^prtikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan plannen voor:

het bouwen van een berging met carport aan de Kerkweide 6, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie D, nr. 2384.

De op het plan betrekl^^ hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 18
jul i 1996,
gedu- nde twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
hi ' sting en ruimtelijke ordening, (koetshuis), ter inzage.

ruele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
ti. /ethouders kenbaar maken.

ERZOEKEN OM AANKOOP VAN GEMEENTEGROND

Burgemeester en wethouders ontvangen nog steeds verzoeken om percelen grond
met een openbare bestemming aan te mogen kopen. Te verkopen percelen hebben
zij vorig jaar aan eigenaren van aangrenzende percelen te koop aangeboden. Tevens
hebben zij een ieder de gelegenheid gegeven vóór 17 november 1995 een verzoek tot
aankoop van gemeentegrond in te dienen. Burgemeester en wethouders hebben
ongeveer de helft van die verzoeken ingewilligd.

-Burgemeester en wethouders zullen nieuwe verzoeken vanaf heden niet meer (gratis)
in behandeling nemen. Dit zal voorlopig gelden voor een periode van v i j f j aa r . Indien
gegadigden toch staan op behandeling van hun verzoek brengen burgemeester en
wethouders vóóraf een bedrag van 250,— voor de werkzaamheden in rekening. Dat
bedrag blijft verschuldigd óók indien het verzoek niet tot verkoop leidt.
Verzoeken die tot verkoop kunnen leiden worden tegen betaling van de kosten van
het in-meten/uitzetten (door van gemeentwege in te schakelen derden) en adminis-
tratieve afwikkeling, afgehandeld.

Burgemeester en wethouders zullen de recent ontvangen verzoeken nog (zonder kos-
ten) beoordelen.

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres

Waterschap IJsselland- Baakseweg, nabij
Baakse Beek kasteel Hackfort,

Vorden
P.J.M. Hoogland Kapelweg 6

Vierakker
G.R.E. Weenink Raadhuisstraat 12
L.R. en P.C. Hamelandweg
"de Graafschap" Vorden

Datum Omschrijving
ontv.

04-07-96 bouwen van een stuw

04-07-96 uitbreiden van een woning

08-07-96 uitbreiden van een woning
08-07-96 bouwen van een oefenhal

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.



IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de zomerfeesten te Vorden van 18 tot en met 20 ju l i 1996, hebben
burgemeester en wethouders besloten de volgende t i jdel i jke verkeersmaatregelen te
treffen:

In verband daarmee gelden de volgende verkeersmaatregelen;

1. afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van:
- de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt Zutphenseweg-
Burgemeester Galleestraat-Raadhuisstraat-Dorpsstraat;
- een gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf de Burgemeester 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;
van donderdag 18 ju l i 12.00 tot vrijdag 19 jul i 1996 03.00 uur of zoveel korter dan
noodzakelijk is in verband met de braderie;

2. een parkeerverbod:
- voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de rotonde tot aan de Vorden-
sebosweg;
op donderdag 18 ju l i 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;
op vrijdag 19 ju l i 1996 van 7.00 tot 13.00 uur (verplaatsing weekmarkt) en tevens
van 21.00 tot 03.00 uur en op zaterdag 20 ju l i 1996 van 19.00 tot Q3.00 uur (ker-
mis).

4. afsluiting voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van:
- de Kerkstraat;
van donderdag 18 juli 1996 12.00 tot zondag 21 juli 1996 12.00 uur;

ERTAXATIE BEGINT

Wet Waardering Onroerende Zaken
Op l januari 1995 is de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) in werking
getreden. Deze wet heeft tot doel eenheid te brengen in de waardering van de onroe-
rende zaken van verschillende belastingwetten.
Tot l januari 1997 hebben de gemeenten de tijd om alle onroerende zaken opnieuw
te taxeren. De resultaten van deze taxaties gaan gelden met ingang van 1997 tot en
met het jaar 2000. De taxatiewaarde gebruikt de gemeente voor het berekenen van
de onroerende-zaakbelastingen. Het waterschap hanteer t de taxatiewaarde ten
behoeve van de waterschapsomslag gebouwd. De Rijksbelastingdienst zal de taxat ie-
waarde gebruiken voor het huurwaardeforfai t van de eigen woning en de vermo-
gensbelasting.

Uitvoering van de hertaxatie
De gemeente Vorden besteedt de hertaxatie uit aan Houdringe Rentmeesterskantoor
bv te Arnhem. Medio ju l i 1996 start Houdringe met het taxatieproject . Het project
loopt door tot en met het najaar 1996.
De taxateurs zijn allen voorzien van een legitimatiebewijs, voorzien van een handte-
kening en gemeentestempel. Op verzoek kunnen zij u het legitimatiebewijs tonen.
Wij verzoeken medewerking te verlenen aan de taxatiewerkzaamheden.

Taxatie
De taxateurs taxeren de onroerende zaken naar het prijspeil van l januar i 1995. Met
andere woorden de onroerende zaken worden getaxeerd naar de verkoopwaarde in
het economisch verkeer op l januar i 1995. Dat wil zegggen de waarde in lege toe-
stand bij verkoop van het object op de vrije markt aan de meestbiedende.

Medio februari 1997 ontvangt u van de gemeente een waardebeschikking met daar in
de nieuw getaxeerde waarde.

Informatie
Indien u op dit moment nog vragen heeft of u wilt bijvoorbeeld informatie over de
uitvoering van taxaties dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de sector
Middelen, telefoon 0575 - 557429.

Musical van Groep 8 van
Het Hoge" groot succesËÊ

Vorige week donderdag speelde groep 8
van school "Het Hoge" de musical
"Confetti" in het Dorpscentrum. Al en-
kele maanden oefenden 34 enthousiaste
kinderen aan deze musical. Het resultaat
was een zeer afwisselend en feestelijk
programma waarbij met veel inzet geac-
teerd, gezongen, gedanst en gegoocheld
werd.

Afwisselend waren we bij de familie
Konkel thuis waar het met Martijnrje
Konkel en de oppas helemaal niet goed
ging en bij de afscheidsmusical van Niels
Konkel waar vader en moeder Konkel
voortdurend storend aanwezig waren.
Heel verrassend was hier het acteren van
vader en moeder Konkel vanuit de zaal.
tijdens de afscheidsmusical van zoon

Niels zagen w e d e afstandsbedienings-
maniakken "Zaj^kritus", een pittige talk-
show van Kamen Hak en Sjaak
Trekhaak, een leerzame act van theater
"Bla bla" en een schitterende goochel-
show van Astropalis. Tot slot werden de
populairste spetter en kanjer van de klas
gehuldigd doo™| lieftallige gastvrouwen
Connie en Fetti^nan het eind van de mu-
sical boden vader en moeder Konkel hun
excuses aan voor hun storende gedrag en
werden alle kinderen uitgenoidigd het
succes van deze musical Dij de familie
Konkel thuis te vieren.

Al met al een musical met-oog voor de-
tail en met veel zorg gekozen kostuums,
waar de kinderen met plezier aan terug
kunnen denken.

Wandeling
Het Instituut voor Natuurbeschermings-
educatie houdt op zondag 28 juli een
wandeling over landgoed het Suideras.

Het startpunt is bij het Ludgerusgebouw
in Vierakker. Onder leiding van gidsen
van IVN kan men genieten van de natuur
die nu op haar mooist is. Voor meer in-
formatie kan men bellen met 51 92 29.

Vier dagen fietsen door de Achterhoek

Grote belangstelling
voor fietsvierdaagse
Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 au-
gustus wordt voor de derde maal een
fietsvierdaagse door de Achterhoek ge-
houden. De start en finish is dagelijks in
het Gelderse dorp Laren. Op dit moment
hebben zich al ruim duizend mensen in-
geschreven voor deze vierdaagse. Dat is
flink wat meer dan in dezelfde periode
vorig jaar. Het bestuur van de stichting
Fietsvierdaagse "De Achterhoek" is daar
uitermate tevreden over.

Het grote succes van de fietsvierdaagse is
te danken aan een aantal factoren zoals
een perfecte organisatie, prachtige afwis-
selende routes maar bovenal het schitte-
rende coulissen landschap van de Ach-
terhoek. Dit fietsgebied bij uitstek wordt
door steeds meer liefhebbers ontdekt en

daar is een fietsvierdaagse een prachtige
gelegenheid voor. Men elke dag kiezen
uit wisselende routes van 25, 40 en 60 ki-
lometer. Deze routes brengen de deelne-
mers langs de mooiste plekjes van de
Achterhoek en Salland. Onderweg zijn er
diverse bezienswaardigheden. Tevens
zijn er in de routes diverse dorpen opge-
nomen waar men verschillende activitei-
ten kan verwachten.
Voor mensen die zich nog willen inschrij-
ven voor de fietsvierdaagse staat er van
zaterdag 3 tot en met maandag 5 augus-
tus een speciale promotiewagen op het
terrein van herberg 't Langenbaergh in
Laren. Ook is het mogelijk om in te
schrijven bij de WV in Lochem of op de
eerste dag van de fietsvierdaagse. Voor
meer info: (0573) 25 18 98.

HHWK-MCWÏCWK-K
Aantal oriënteringsritten en toertochten blijft gelijk:

Graafschaprijders krijgen

De Vordense auto- en^feotorclub "De
Graafschaprijders" mag^Wgend jaar net
zoveel oriënteringsritten en toertochten
houden als dit jaar. Daarmee kwam de
gemeenteraad vorige week volledig te-
gemoet aan de eisen van "De
Graafschaprijders". Er w^fetchter wel een
amendement van D66 voW nodig om dit
te bereiken. Uiteindelijk ging wethouder
Mulderije overstag en stemde ze in met
het tegenvoorstel van D66. Dit betekent
dat "De Graafschaprijders" met ingang
van 1997 negen oriënteringsritten en en
andere evenementen voor auto's, moto-
ren en bromfietsen mogen organiseren.
De toertochten van de VAMC vallen bui-
ten dit vergunningenstelsel. Alleen wet-
houder Aartsen stemde tegen het amen-
dement.

De leden van de Vordense auto- en mo-
torclub waren na afloop van de vergade-
ring bijzonder tevreden. Er werd zelfs ge-
applaudiseerd toen het amendement van
D66 werd aangenomen. De afgelopen
maanden hebben "De Graafschaprijders"
massaal geprotesteerd tegen de nota
"Recreatie in natuur- en stiltegebieden".
In de nota stelde het college van B en W
voor om vanaf het jaar 2000 nog maar ze-
ven vergunningen af te geven voor het
houden van oriëntatie- en toerritten. Voor
de VAMC was dit niet acceptabel. Ze
hadden het gevoel dat de gemeente de
motorsport de nek wilde omdraaien. De
Graafschaprijders vroegen zich af waar-
om de oriënteringsritten en toertochten
bij elkaar werden opgeteld. In het verle-
den werd dat namelijk nooit gedaan. Ze
drongen er bij de wethouder op aan om
een onderscheid te maken tussen deze

twee categorieën en de toerritten niet mee
te tellen binnen het vergunningenstelsel.
Ook het aantal oriënteringsritten en an-
dere motorsportevenementen waarvoor
een vergunning moet worden aange-
vraagd vonden "De Graafschaprijders"
aan de magere kant.
In de commissievergadering van dinsdag
25 juni kozen de leden van de commissie
de kant van de auto- en motorclub.
Wethouder Mulderije was daarom ge-
noodzaakt om de nota bij te stellen. In de
raadsvergadering van vorige week kwam
ze "De Graafschaprijders" in zoverre tege-
moet dat de toertochten buiten het ver-
gunningenstelsel zouden worden gelaten.
Mulderije handhaafde echter het maxi-
male aantal van zeven vergunningen voor
oriënteringsritten en andere motorsporte-
venementen.

Volgens wethouder Dorien Mulderije
hadden ze hier voldoende aan omdat de
Vordense auto- en motorclub in het afge-
lopen jaar maar vijf ontheffingen voor
oriëntatieritten en twee vergunningen
voor andere motorsportevenementen had
aangevraagd.
De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
merkte op dat de auto- en motorclub in
het verleden voor een aantal ritten geen
vergunningen aanvroeg. "Sinds de invoe-
ring van de nieuwe'APV moet daar nu
wel een vergunning voor worden aange-
vraagd. En dan komen we dus op een to-
taal van zeven vergunningen voor oriën-
teringritten en twee ontheffingen voor
andere motorsportevenementen. Van
Voskuilen overtuigde hiermee wethouder
Mulderije die vervolgens instemde met
het amendement van D66.

Afslankclub
De Afslankclub EGA die ook wekelijks
bijeenkomsten in Vorden houdt, wil u
graag kennis doen maken met Pan-fit vel.
Dit is een uniek produkt van EGA
Nederland. Men kan er vlees, vis en der-
gelijke mee bakken zonder toevoeging
van vet en boter. Het gebakken gerecht
behoudt zich smaak en is in zeer korte
tijd gereed. Het Pan-fit vel is volkomen
veilig voor de gezondheid en kan na ge-
bruik gewoon afgewassen worden. Het

komt voor dat EGA-cursisten er langer
dan een jaar mee kunnen doen.
EGA Nederland bestaat reeds meer dan
15 jaar en hanteert sinds de oprichting
nog steeds dezelfde eetwijzer. Nooit was
er enige aanleiding om deze aan te pas-
sen. De EGA-eetwijzer is zodanig uitge-
kiend, dat u geen voedingsstoffen tekort
komt. Uitgangspunt van EGA is dat u ge-
zond leert eten. Trix Evenboer is regio-
naal cursusleidster bij EGA. Zij houdt we-
kelijs een cursus in het Dorpscentrum in
Vorden. Voor meer info: 44 19 69. Zie
ook advertentie.



Ratti zondag l kampioen
Fietstocht

Op 24 me/ werd /ie/ eerste zondagseltal van Ratti kampioen in de reserve vierde klasse van de GVB. Volgend seizoen komt het team uit in de nieuwe zesde
klasse van de KNVB.
Staand van links naar rechts: J. Geerken (voorzitter), ]. Schroer, P. Lash, R. Heuvelink, O. Bleumink, M. Dekkers, G. Uenk, R. Hartman en R.
Hendrinksen (leider). Zittend van links naar rechts: A. Peters (speler/trainer), J. Bleumink, A. Kappert, P. van Londen, D. Hartman, A. Berenpas, E.
VJeenk en ]. Kieskamp.

Folkloristische fietstocht
trekt ruim 60 deelnemers
De ruim zestig deelnemers aan de folk-
loristische fietstocht gingen er zaterdag-
middag in de pauze bij de Kapel in de
Wildenborch eens goed voor zitten.
Terwijl de koffie werd geserveerd nam de
onvolprezen Dika Droevetak - pseudo-
niem voor Hendrika Wijnbergen - het
woord. "Ik vind dat "vremd goan" in de
vakantie eigenlijk niet kan en niet mag".
Nu zul je het hebben dacht menig va-
kantieganger die aan deze tocht deel-
nam. Over wie zal ze het hebben?

Dika Droevetak lichtte snel een tipje van
de sluier op want van een pikant verhaal
was geen sprake. Zij doelde op de
Nederlandse vakantieganger die jaar in
jaar uit "vremd" gaat in het buitenland,
terwijl hij of zij de mooie plekjes in eigen
land helemaal niet kent. Dika vertelde het
prachtig. De route van deze dertig kilo-
meter lange fietstocht stelde Dika in het
gelijk want in samenwerking met de
plaatselijke VVV was een tocht uitgestip-

peld langs vele zelfs voor Vordenaren on-
bekende weggetjes met veel natuur-
schoon en talloze fraaie uitzichten.
Voor de led^^^an de folkloristische
dansgroep "De^Knupduukskes" was het
eigenlijk behoorlijk afzien. Zij hadden
zich voor deze fietstocht in oud-Gelderse
boerenkostuums gestoken om zodoende
duidel i jk het accent op de folklore te leg-
gen. En zij kwjÉ^~i niet alleen om te fiet-
sen. Tijdens de^K>juist genoemde pauze
gingen bovendien de beentjes van de
vloer. Onder begeleiding van Gerard
Kramp op de accordeon werd onder
meer de Drikusman gedanst. De deelne-
mers aan de fietstocht mochten het ver-
volgens ook zelf proberen. Aan het "Wie
goat met z'n allen noar Hoksebarge toe"
werd enthousiast meegedaan. Hierbij
bleek duidelijk dat ook de vakantiegan-
ger moest afzien want, zo bleek, om folk-
loristisch te kunnen dansen moet je echt
wel oefenen. Maar dat mocht de pret niet
drukken. Men vermaakte zich uitstekend.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Tweede zwemvierdaagse
van 12 tot 16 augustus
Dit jaar houdt zwembad "In de Dennen"
voor de tweede keer een zwemvierdaag-
se. Dat zal gebeuren van maandag 12 tot
en met vrijdag 16 augustus. De reden is
dat door het koude voorseizoen veel
zwemmers niet van te voren hebben
kunnen trainen voor de eerste vierdaag-
se die in juni werd gehouden. Op hun
verzoek wordt nu deze tweede kans ge-
boden. Ook de vele toeristen in Vorden
zullen graag deze kans benutten.

De opzet van de tweede zwemvierdaagse
is gelijk aan de vorige. Elke deelnemer
dient vier keer 500 meter te zwemmen.
Voor de kinderen is deze afstand 250 me-
ter. Er is een reservedag voor wie een
keer verhinderd is. Na afloop wordt een

medaille uitgereikt. Desgewenst kan men
familie, buren en vrienden uitnodigen de-
ze zwemprestatie te sponsoren. Ze kun-
nen voor elke afstand en door henzelf
vast te stellen bedrag beschikbaar stellen.
Dit bedrag komt ten goede aan de stich-
ting die de MacDonaldhuizen beheert.
Zoals bekend zijn deze huizen bestemd
voor ouders van kinderen die in een zie-
kenhuis buiten hun woonplaats worden
verpleegd. De ouders kunnen in deze
moeilijke dagen dan toch vlak bij hun
kind blijven en in deze huizen logeren.
Het wordt ook nu weer een feestelijke
happening met voor de jeugd een flippo-
ruilbeurs, flippoduiken en een alternatief
spelprogramma. Voor meer informatie
kan men bellen met het zwembad.

Kastelenrit van
In de Reep'n
op 11 augustus
In de Reep'n is op dit moment druk be-
zig met de voorbereidingen van de twin-
tigste editie van de kastelenrit. Deze tocht
heeft plaats op zondag 11 augustus. Er
zullen weer ruim honderd rijtuigen aan
mee doen. Het parcour^^ ongeveer het-
zelfde als vorig jaar. De^Pich heeft rond
het middaguur plaats op de weide voor
kasteel Vorder». Voor de bezoekers is het
dan mogelijk om de koetsen van dichtbij
te bekijken. Verder zijn er de hele dag de-
monstraties te zien op

Zomeravondconcert
van Sursum Corda
bijzonder geslaagd
De Christelijke muziekvereniging Sursum
Corda kan terug kijken op een bijzonder
geslaagd zomeravondconcert. In tegen-
stelling tot vorig jaar werd het concert
niet voor het gemeentehuis gehouden
maar op het grasveld tegenover de boer-
derij die op het terein van kasteel Vorden
staat. Er waren zaterdagavond ruim 150
bezoekers op het concert van Sursum
Corda afgekomen waaronder veel vakan-
tiegangers.
Het was de tweede keer dat de christelij-
ke muziekvereniging Sursum Corda een
zomeravondconcert gaf. Vorig jaar vond
dit evenement plaats in het teken van het
65-jarig bestaan van de vereniging en de
verkoop van de Superloterij. Omdat het
concert zo goed beviel, besloot de ver-
eniging dit jaar opnieuwe een zomer-
avondconcert te houden. Alle onderdelen
van Sursum Corda kwamen zaterdag in
actie. De nadruk lag op luchtige en mak-
kelijk in het gehoor liggende muziek.
Naast een aantal concertmarsen werden
er nummers gespeeld zoals "Thinking of
you" en "Swanee". Ook de majorettes en
de malletband waren van de partij. De
malletband zorgde voor de nodige zo-
merse klanken en speelde een aantal
Zuidamerikaanse nummers zoals
"Abanda" en Mambo del Sol".
Veel bezoekers bleven na afloop van het
concert nog even napraten. De christelij-
ke muziekvereniging Sursum Corda
kreeg veel complimenten over de locatie
van het zomeravondconcert.

De VRTC De Achtkastelenrijders houdt
op zondag 21 juli haar jaarlijkse zomer-
fietstoertocht. De tocht is 45 kilometer
lang en voert de deelnemers door de bos-
rijke omgeving van Ruurlo en Vorden.
Een unieke gezinsfietstocht waarbij de
mogelijkheid is om te starten in Ruurlo
en Vorden. In Ruurlo is dat bij café-res-
taurant De Luifel en in Vorden bij café-
restaurant De Herberg. Voor meer info:
55 32 14.

Gemeenteraad komt
kampeerboeren in
Vorden tegemoet
De kampeerboeren mogen van de tulp-
tot en met de astervakantie het maximale
aantal kampeereenheden uitbreiden van
tien naar vijftien plaatsen. Dit besloot de
gemeenteraad vorige week dinsdagavond
na een uitvoerige discusie over de nieuwe
"Wet op de openluchtrecreatie". Het
voorstel van het college van B en W om
deze uitbreiding slechts acht weken toe te
staan werd hiermee volledig van tafel ge-
veegd. De beide wethouders stemden
tegen het besluit.
De Wet op de openluchtrecratie is de op-
volger van de oude kampeerwet. In het
verleden mochten kampeerboeren zes
weken per jaar vijftien kampeerplaatsen
hebben. De rest van het seizoen was tien
het maximum. Binnen de nieuwe Wet op
de openluchtrecreatie mogen de gemeen-
ten in Nederland tot op zekere hoogte
zelf bepalen hoeveel weken per jaar de
kampeerboeren vijftien kampeereenhe-
den mogen hebben. Tijdens de raadsver-
gadering van vorige week was het zeer
onduidelijk hoe lang deze periode wette-
lijk mag zijn. De heer A.C. van voskuilen
(CDA) stelde daarom voor om het hele
seizoen vijftien kampeerplaatsen toe te
staan. "Dat geeft rust en is gemakkelijk
door de gemeente te controleren", aldus
de heer Van Voskuilen.
Wethouder Mulderije vond dit voorstel
van het CDA veel te ver gaan. "De wet
schrijft voor dat wij tussen 15 maart en 31
oktober slechts over een korte periode
het aantal van tien naar vijftien mogen
uitbreiden. En onder een korte periode
versta ik dus acht weken en niet een heel
kampeerseizoen", aldus Mulderije. Ze
wist hiermee het CDA echter niet te over-
tuigen, want fractievoorzitter A.H. Boers
kwam vervolgens met een nieuw voorstel
om van de tulp- tot en met de asterva-
kantie vijftien kampeereenheden toe te
staan. Loco-burgemeester M. Aartsen
wees de raad erop dat het nog steeds om
een zeer lange periode ging van ongeveer
vijf maanden. De raad ging echter ac-
coord met het voorstel van het CDA.

Goochelaar Wim
Hooghiemstra
in theater Linde
De beroemde goochelaar Wim Hoog-
hiemstra zal op woensdagavond 17 juli
een voorstelling geven in het Lindese
theater Onder de Molen. Verder zijn er
deze avond optredens van de Vordense
troubadour Gery Groot Zwaaftink,
schrijfster Diny Hiddink en verhalenver-
teller Peter Hoefnagels.
De opbrengst van de avondvoorstelling is
bestemd voor de restauratie van de
Lindese molen. Aangezien er maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is
het raadzaam om van te voren kaarten te
reserveren. Voor meer informatie kan
men bellen met 55 69 87.

Geslaagd
Twee leden van de Politie Honden
Dressuurclub Vorden zijn erin geslaagd
het certificaat "Politiehond I" te behalen.
Jan Mokkink uit Vorden behaalde 419
punten en Henk van de Laan uit Barchem
kwam op een totaal van 424 punten.
Beiden slaagden met lof.



Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers

HET NEDERLANDSE BODE KRUIS
WE KUNNEN NIET ZONDER. GEEN MINUUT

OP VAKANTIE IN EEN
ROLSTOEL? NATUURLIJK;
Peter Jansen is gehandicapt. Hij vindt
dat hij zijn leven best voor elkaar heeft,
een aangepaste woning, de wijkverple-
ging die elke dag langs komt. Zo is hij
toch redelijk zelfstandig. En op vakantie
gaat hij met het Rode Kruis. 'Dan ben ik
er echt helemaal uit. Dikke pret altijd. En
ik weet dat ik even goed verzorgd ben
als thuis, beter eigenlijk'.
Anja zit in een rolstoel en gaat naar een
bijzondere school. Soms heeft ze het
gevoel dat ze er niet helemaal bij hoort.
Ze leeft tussen andere gehandicapten.
Maar ze gaat op vakantie met het Rode
Kruis, vakanties voor gehandicapte en
valide jongeren door elkaar. 'Ik vind het
echt geweldig dat ik in zo'n gemengde
groep op vakantie kan en dan merk je
dat die handicap helemaal niet zo
belangrijk is, soms vergeet ik hem zelfs'.
Het Rode Kruis organiseert vakanties
voor mensen die door een chronische
ziekte of handicap niet zelfstandig
op vakantie kunnen. Vakanties in
Nederland of in het buitenland.

WAAR IS MIJN FAMILIE?
Josipa uit Bosnië is haar ouders kwijt.
Zijn ze dood? Leven ze nog? Zitten ze
gevangen? Ze weet het niet. Over de
hele wereld raken mensen elkaar kwijt
door conflicten, rampen, emigratie, echt-
scheiding of adoptie. Onzekerheid over
het lot van familie of vrienden kan
iemands leven volledig gaan beheersen.
Het Informatiebureau van het Rode Kruis
probeert het contact te herstellen. Door
het uitwisselen van familieberichten.
Door opsporingen. En door gegevens uit
de Tweede Wereldoorlog na te trekken in
het eigen oorlogsarchief. Aan de hand
van dit archief worden ook de gegevens

nagetrokken van slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog ten behoeve van
uitkeringen en pensioenen. Informatie
over gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog kan ook worden opge-
vraagd om familieleden te informeren of
om trauma's te verwerken.

OPGELEID OM TE HELPEN
Eveline zit rustig op de bank televisie te
kijken als haar semafoon afgaat. Als ze
belt hoort ze dat er een vliegtuig is neer-
gestort. Snel doet ze haar uniform aan en
gaat naar een verzamelpunt. Eveline is

vrijwilliger bij de rampenbestrijding van
het Rode Kruis. Ze is getraind in het hel-
pen van slachtoffers bij rampen. Op de
plek van het ongeluk behandelt ze
samen met haar collega's de gewonden.
Het Rode Kruis heeft in Nederland ruim
11.000 vrijwillige rampenbestrijders.

BLOED VOOR LEVEN
Jan Brouwer raakte vorig jaar betrokken
bij een ernstig auto-ongeluk. Voordat hij
in het ziekenhuis aankwam, had hij veel
bloed verloren. Gelukkig was hij er na
een bloedtransfusie en een operatie
redelijk snel weer bovenop. Het heeft
hem aan het denken gezet. Als er geen
mensen waren die bloed gaven had hij
nu niet meer geleefd. Daarom geeft hij
nu ook bloed bij een Rode Kruis
bloedbank. Kleine moeite eigenlijk. In
Nederland geven zo'n 600.000 mensen
bloed via een van de 22 bloedbanken of
tijdens plasmacampagnes.

heup die nooit goed genezen is.
Daarom is ze thuis afhankelijk van
haar man. En daardoor is hij ook aan
huis gebonden. Zij
gaat elke woens-
dag naar de dag-
opvang van het
Rode Kruis. 'Nu
heb ik ook weer
eigen vrienden en
mijn man kan ein-
delijk weer eens
een dagje vissen,
want daar is hij zo
dol op.'
Het Rode Kruis
organiseert tal van
activiteiten voor
mensen die om welke reden dan ook in
een sociaal isolement terecht dreigen te
komen. De activiteiten die georgani-
seerd worden verschillen per plaats.

Rode Kruis en ze gaat elke week zwem-
men met een groep gehandicapten. Ze
doet graag iets voor een ander.

DOKTERSADVIES OP
AFSTAND^*
Johan is dcuĵ bezig op het
dek van de J^Fotter SCH41.
De netten worden binnenge-
haald. PlotseUng gaat er iets
mis en Johar*'aakt verstrikt
in de visne^en. Hij wordt
zwaar gewcH^ftan zijn been.
De kapitein vraagt hulp via
Radio Scheveningen. De
Radio Medische Dienst van
het Rode Kruis wordt
gewaarschuwd. Via de tele-
foon vraagt een arts hoe
Johan ervoor staat. Uit de
berichten van de stuurman trekt de arts
de conclusie dat Johan moet worden
opgenomen in een ziekenhuis. Een heli-
kopter van de marine stijgt op en vliegt
naar de viskotter. Binnen een uur ligt
Johan op de operatietafel. De Radio
Medische Dienst van het Rode Kruis
heeft 24 uur per dag een arts paraat voor
advies aan Nederlandse schepen op alle
wereldzeeën en de Nederlandse binnen-
wateren.

SAMEN GAAT
HET BETER
Mevrouw Hendriks is
al een paar jaar alleen.
Inmiddels is ze eraan
gewend en ze zorgt
goed voor zichzelf,
maar soms denkt ze:
'Als mij iets overkomt,
wie merkt het dan?'.
Daarom heeft ze zich aangesloten bij
een telefooncirkel van het Rode Kruis.
Ze wordt elke ochtend gebeld en op
haar beurt belt ze de volgende in de cir-
kel. 'Dat geeft me een veilig gevoel en
het is ook best gezellig zo'n dagelijks
praatje.'
Mevrouw Sanders heeft een gebroken

JONGEREN MET EEN HART
VOOR HULP
Marjolein kijkt op de televisie altijd naar
de artsen en verpleegkundigen die in
actie komen bij oorlogen en rampen.
Dat wil zij later ook: mensen helpen.
Maar ook nu helpt ze al. Ze heeft haar
Jeugd EHBO diploma gehaald bij het

HULP ZONDER GRENZEN
Jash Bahadur Magar is gevlucht uit
Bhutan en zit nu met zijn gezin en negen
familieleden en vele andere lotgenoten

in een vluchtelin-
genkamp van het
Nepalese Rode
Kruis.
Faatma Nazira en
haar zeven kinde-
ren overleven al
twee jaar de ijzige
Albanese winters
met voedselhulp
van het Albanese
Rode Kruis.
Fahim, een Iraanse
boer, heeft zijn
huis in een over-
stroming zien ver-
dwijnen. Zijn akker
staat nog tot het
einde van de lente

onder water. Samen met nog 77.000
andere boerengezinnen is hij maanden-
lang afhankelijk van de hulp van de
Iraanse Rode Halve Maan.
Aardbevingen, overstromingen, oorlo-
gen. Het Rode Kruis is er voor de
slachtoffers. Wereldwijd. Met een net-
werk van zelfstandige Rode Kruis en
Rode Halve Maan-verenigingen. Met
miljoenen getrainde vrijwilligers die alle-
maal werken volgens de principes van
neutraliteit, onpartijdigheid, en menslie-
vendheid. Het Nederlandse Rode Kruis
maakt deel uit van 'dat internationale
netwerk. In geval van nood springt het
bij. Met geld, om ter plaatse voedsel en
medicijnen te kopen. Met hulpgoederen.
Als die niet of niet voldoende ter plaatse
aanwezig zijn. Met deskundig perso-
neel, in aanvulling op lokale krachten.

De in deze tekst voorkomende namen
en situaties zijn gefingeerd.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
GIRO 6868 DEN HAAG



Exclusief gebruikte Opeis

Opel Astra Cabriolet 1.8116V Comfort sherwoodgreen metallic, bj. 1996 elektrisch bedienbare kap

Opel Corsa GLS 1.4 SI, 5-deurs, caribicblue metallic, bj. 1993 juli 42.500 km 122.950-

Opel Astra 2.0i 16V GSi, 50 pk, 3-drs., cermicblue met., bj. 1994 okt. 28.500 km f 37.750,-

Opel Vectra 1.6i Expression. 5-deurs, nautilusblue metallic, bj. 1994 april 69.200 km f 28.250,-

Opel Astra l .Bi GLS Stationwagon, novablackmetallic, bj. 1993 januari 72.500 km f 28.250,-

Opel Astra 1.8116V GSi, 3-deurs, novablackmetallic, bj. 1994 juli 23.900 km f 37.750,-

Opel Omega 2.0i 16V GL Diamond Stationwagon, marseillerood met, bj. 1996 prijs op aanvraag

Opel Astra 1600i GL, 3-deurs, signaalrood, bj. 1996 maart 12.900 km 129.950-

Opel Corsa Sport Turto Diesel, black, bj. 1994 juni 83.500 km f 22.500.-

Voor een Opel groot of klein, moet « in Zutphen bij Wisselink zijn

Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

in het oog
springend

Dat doet drukwerk alleen
indien er alle aandacht er\
zorg aan is besteed. Waarbij
tec^nisehe en vakbekwame
kennis r>andjn hand gaan en
ingespeeld wordt op de
specifieke wensen van u
Wij maken'in het oog
springend drukwerk, en
is steeds weer een
om kennis en vakmanschap
om te zetten in een
uitstekend resultaat!

ƒ Wij zijn daarin uw partner.

i DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0576 561010. FAX 661086. BBS 664040
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

MEUBELEN

Enkweg 15a - Vorden - Tel. 0575-551030

Graag nodigen wij u uit onze gedeeltelijk verbouwde
en uitgebreide fabriek te komen bezichtigen op

vrijdag 19 juli
van 10.00 tot 16.OO uur.

U bent van harte welkom.

J. W. v.d. Brink
MENGVOEDERS / RUWVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 57 / 44 18 91

^

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

Rabobank

Hoe verzekerd bent u
van een prettige vakantie?

De vakantie komt er weer aan. Nog

even en het is weer tijd voor zon, zee, strand,

steden en culturen. Of u er drie weken op

uit trekt of een lang weekend, u gaat ervan

uit dat u onbezorgd kunt genieten. Toch is

dat niet altijd het geval. Op zo'n moment is

het prettig dat u goed verzekerd bent.

De Rabobank kan veel voor u regelen.

U kunt er niet alleen terecht voor uw reis-

verzekering, maar ook voor uw buitenlands

geld, Travellers cheques, passen/cards en het

Interhelp Protectieplan.

Loop eens binnen bij de Rabobank. Wij

dragen graag bij aan een prettige vakantie.

Rabobank Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Hengelo-Steenderen-Vorden



Gewijzigde openingstijden
dinsdags en vrijdags
geopend van
12.OO tot 21.OO uur

A.s. vrijdag en zaterdag gesloten

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

^utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 5522 19

,«»^to^

W» storf at:

20 juli
'Parkeerplaats Hotel Bakker

19.00
ttg&Hj&atoa&^^éf' '••'

sp«$*8*«w»«.:
H0Vft

We feave'you at;

Rabobank Hengelo Steenderen Vorden

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank ivi/cn kunt
boeken, is u vast al bekend.
Maar weet n ook dat elke reisverko-
pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
voor nog aantrekkelijkere prijzen. Loop snel
eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

Madeira, Funchal
nu voor 899,— p.p.

Vertrek: 29 juli.
8 dagen hotel D'Ajuda LO
Vier sterren hotel op prachtig bloemenciland.

Dominicaanse Republiek,
Punta Cana

nu voor 1.749,— p.p.
Vertrek: 14 en 21 augustus.
9 dagen hotel Melia Havaro HP
Luxe bimgalowsuites aan prachtig palmenstrand.
(Fl 2289,- p.p. bij 15 dagen)

Canada, Toronto
nu voor 799,— p.p.

Vertrek: 21 en .W juli.
Vlucht met (lanada 3000

LET OP:
In verband met de grote vraag in de
markt zijn er extra vluchten ingezet
naar Mallorca, Algarve, Kreta en de
Turkse Riviera.

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vordcn: ü > ~ ^ - > > ~ x : ; ~ : Humdi >440; Steenderen: 0>~5-4vS|n>:
Kci |enboi_ \\ ichmond: ( ) > " - > - " ~

Voor al uw

WERKKLEDING
moet u bij

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

Geef de k i n d e r e n
in Bosnië scholen.

Giro 999

BEREGENINGS-
POMPEN

met bijbehorende
slangen en

koppelingen

Wij repareren
indien mogelijk ook.

Vraag vrijblijvend
inlichtingen

met betrekking tot
aansluiting, enz. enz.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Speciale aanbiedingen

De hele week vlaaienfeest!

ABRIKOZEN-
RASTERVLAAl
goed voor 12 royale punten

DEZE WEEK VOOR MAAR f 12,5O

YOGHURT-AARDBEIEN-
VLAAI f 14,95

Echte Amerikaanse muffins
die moet u geproefd hebben

DE HELE WEEK 5 VOOR ff 4j95

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Broderie-avontuur
Een braderie is een feestelijke, kermisach-
tige markt. Dat zegt de dikke Van Dale
en daar is niet veel aan toe te voegen. Je
kunt er koopjes halen, worst eten, bier
drinken en veel mensen ontmoeten. Toch
is het slenteren langs al die kleuren en
geuren eigenlijk niet het leukste van een
braderie. Het leukste is achter zo'n kraam
al die duizenden mensen langs je te zien
gaan. Jongelui met de 'wat-is-hier-voor-
leuks-te-beleven?-blik in hun ogen.
Kinderen die verlangend kijken naar al

die uitgestalde waar. Volwassenen die
speuren naar leuke koopjes of bekenden
ontmoeten die ze een heel jaar niet heb-
ben gezien. Dit alles overspoeld met vro-
lijke muziek, lawaai van kooplieden en de
geuren waaraan de braderie zijn naam
heeft te danken. En tussen alle mensen
die plezier beleven aan deze markt lopen
ook boeken- en muziekliefhebbers. Je
herkent ze aan de manier waarop ze voor
het gebouw van de bibliotheek ineens
verrast kijken naar de stand van de 'afge-
schreven' boeken en CD's. Of door de
enthousiaste stemmen van de kinderen
die hun ouders meetrekken naar de rijen
supervoordelige kinderboeken. Er wordt
gesnuffeld tussen de stapels boeken en
CD's, gezocht naar favoriete schrijvers,
onderwerpen of musiek. Daar zoekt een
moeder samen met twee kinderen een
stapel kinderboeken die voor f L- per
stuk worden aangekocht voor de regen-
dagen in de vakantie. Daarnaast staat een

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hier-
onder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastörïeweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderiaan
E>e Horstërkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vu nderi fikhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van VölFenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam.Koren,Elshofl5,tel.55 24 66
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. yan Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. vanHackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Erikweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80
De Horstërkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurlpseweg'
OeDecaniie

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 55 30 12
Het jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSt«ege
HetGulik
HétWiemelink
Het Vaar werk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

oudere heer die de collectie doorstruint
op zoek naar natuurboeken. Er zijn veel
vragen. Bijvoorbeeld: Zijn er ook boeken
over computers? Of over paarden? Hebt
u kunstboeken? Of muziek van The
Rolling Stones? Of van Mozart?
Tweemaal per jaar - met de Kerst en op
deze braderie - ruimt de openbare biblio-
theek boeken op die vaak zijn uitgeleend.
Of die niet meer aktueel zijn. Of waar in
het algemeen geen belangstelling meer
voor is. Toch zijn deze boeken voor velen
vaak interessant en wordt er graag de be-
scheiden prijs voor betaald die voor in
het boek is vermeld.
Ook dit jaar staat de bibliotheek weer op
de braderie. Vlak voor het eigen gebouw
in het centrum. Voor alle mensen die
graag snuffelen in vele rijen boeken van
hun favoriete schijvers of onderwerpen.
Als u juweeltjes van boeken wilt kopen
voor een zachte prijs dan bent u van har-
te welkom voor het beleven van een
spannend braderie-avontuur.

Boekanier

JULI

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

17 Theatervoorstelling "Onder de mo-
len" in Linde

17 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
17 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrijden
17 Proefzwemmen
18 Zomerfeest met kermis
19 Zomerfeest met kermis
20 Zomerfeest met kermis
20 Diplomazwemmen
21 VRTC 'Achtkastelen>«*lers': zomer-

fietstocht 40 km ^
23 ANBO: dagfietstoch^yeluwe, ver-

trek vanaf Kerkplei^rifo 55 17 95
24 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
24 ANBO: klootschieten!* Olde Lettink

24 Welfare De Wehme: handwerken
25 VW: HSV De Snoekbaars,

open viswedstrijden
27 Braderie Wichmond
28 Braderie Wichmond
31 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
31 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde

AUGUSTUS

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

1 VW: HSV De Snoekbaars,
open viswedstrijd

2 VW: concert zomerorkest
op het marktplein

3 VW Fietstocht en Open Dagbedrij-
ven

4 Openluchtdienst bij Kasteel Vorden
6 VVV Open Dag bij Boerderij Bouw-

meester
7 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
7 Zwembad: proefzwemmen
7 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
10 Kunstmarkt in Vorden
10 Zwembad: diplomazwemmen
11 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrijd
13 ANBO: middagfietstocht,

vanaf Kerkplein, info 55 17 95
14 Theatervoorstelling "Onder de mo-

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

Lettink
21 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
21 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
25 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrijd
26 Zwembad: proefzwemmen
27 ANBO: dagfietstocht vanaf Kerk-

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

len" in Linde
28 Zwembad: proefzwemmen
28 Welfare De Wehme: handwerken

in d'n Achterhoek
Tjonge, jonge, wat was Toon van de Spitsmoes vanwekke lilluk. 'k Heb urn
nog neet vake zo ezeen. Icj zölt wel zeggen waorop. Now, op de luu uut
Borkelo. Toon had in de krante elcazen dat de gemeente Borkelo niks van
Vodd'n mos hemmen.
"Laot den Kieftenboer uut Borkelo nog 's weer umme spekkersen kom-
men, gin ene krig e d'r meer. 'k Lao ze nog liever de spraon opvretn".
"Wat kan den daor now an doen?", vroog Riek.
"Boh, 't is toch ok "n Borkelosen en die bunt allemaole met ene loog
begotn".
Den Kieftenboer was in de wiedte nog femilie van Riek zien kante. Toon
had t'r al nooit zovölle met op ehad en now had hee 't helemaol vebruud.
Riek, in 'n trouwdag ok al aadug wies ewodn wat Toon zien karakter
betrof, zei d'r wieters maor neet volle op.
"En a'j now maor wissen woarumme ze Vodd'n d'r neet biej wilt hemmen
maor dat zekt die smiesters neet", aldus Toon.
"'k Heb drek onze börgemeister prebeern op te belln maor dat ging neet.
Hee was op vekansie nao 't land van de "lederhosen" en "bratwurst"".
"Maor wiej hebt toch ok nog 'n loco, kon ow die neet wat wiezer maakn?".
"Och, den maakn d'r zich neet zo druk oaver, Hengel en Zellum was t'r ok
nog zei die".
"Of ze ons doar wel neudug hebt. Die bunt völs te bange dat Vodd'n met
zien mooie gemeentehuus dan de eerste viole geet spöln. Die zekt straks
meschien ok wel: "Wiej past".
"Meschien is t'r met die luu nog wel te praotn".
"Now", zeg Toon, "'t is now karmse in Hengel, zö'w daor 's gaon kiekn?,
iej wet maor nooit."
Dat he'w samen edaon. En zoa'j meschien wel wet is karmse in Hengel 't
zelfde as Koncginnedag in Vodd'n: allen een.
En zo was 's aovunds um twaalf uur Hengel en Vodd'n al een grote
gemeente. Dank zij de pils uut Grolle.

Too'w 'n andren aovund biej 't kasteel nao 't concert van Sursum Corda
zatn te luustren, ko'w de oegen maor nauweluks los holln. Dat lei neet an
de meziek, die was prima en klonk prachtig zo tussen de busse. Maor wiej
hadn de slaop nog neet goed weer uut. Dank zij de gemeentelijke herin-
deling. Maor zo geet dat biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
buro milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,

liggen vanaf 19 juli 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer W.J. Kornegoor
adres: Hoekendaalseweg 4
woonplaats: 7251 RM Vorden
adres van de inrichting: Hoekendaalseweg 4
om: een revisie-vergunning voor een agrarisch
bedrijf met melkvee en fokvarkens

2. naam aanvrager: de heer H.M.F. Fransen
adres: Heerlerweg 15
woonplaats: 7233 SG Vierakker
adres van de inrichting: Heerlerweg 15
om: een revisie-vergunning voor een agrarisch
bedrijf met vleesvarkens en zoogkoeien

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

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

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit
hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-
kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-
gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-
besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 30 augustus 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 16 juli 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten M.A. Aartsen-den Harder

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met

ingang van donderdag 18 juli 1996, gedurende 14
dagen, ter gemeentesecretarie, sector grondgebied
(koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om
vergunning op grond van artikel 11 van de Mo-
numentenwet 1988 van de Vereniging Natuurmonu-
menten tot verbouw van een boerderij en restau-
ratie/reconstructie van een schuur op het perceel Stro-
dijk 10.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 17 juli 1996,

burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend met toepas-

sing van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van de
Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het
plan voor het bouwen van een manege aan de
Hamelandweg ongenummerd.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van donderdag
18 juli 1996, gedurende twee weken, op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid
bedenkingen hiertegen gedurende die periode schrif-
telijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 17 juli 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens, met toepassing van het

bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, voor een periode van maximaal 2 jaar, vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1971" voor het bewonen van
een schuur op het perceel Mosselseweg 7 te Vorden;

De bouwtekening ligt met ingang van donderdag 18 juli
1996, gedurende twee weken, ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 17 juli 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

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

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

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

In verband mei de

braderie

zijn wij donderdag

18 juli vanaf 1T.OO uur

gesloten

_ .

f :

Overweg 16, Vorden, telefoon (0575) 55 34 33

ATTENTIE l l ATTENTIE l \ ATTENTIE l l

GELDEN
VOLGENDE

OPENINGSTIJDEN:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van 8.00 uur tot 20.00 uur
van 8.00 uur tot 20.00 uur
van 8.00 uur tot 20.00 uur
van 8.00 uur tot 20.00 uur
van 8.00 uur tot 21.00 uur
van 8.00 uur tot 16.00 uur

Eddh G. BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo GId. - Tel. (0575) 46 20 00



Het Interhelp Protectieplan is zeer nuttig

Pasjes kwijtraken hoeft geen ramp te zijn
Drie jaar geleden werd een start gemaakt
met het Interhelp Protectieplan.
Coördinator Bart Berg (38) was direct be-
trokken bij de introductie. Deze service
bestond al in het buitenland, maar was in
Nederland nog niet bekend. Het blokke-
ren van bankpassen was natuurlijk altijd
mogelijk. Maar wie bestolen werd en
daarbij ook vreemde passen van bijvoor-
beeld videotheek, warenhuis of biblio-
theek kwijtraakte, moest vaak zes of ze-
ven instellingen bellen om al die passen
te blokkeren.

De eerste zomer was het een unieke ser-
vice die alleen werd aangeboden aan
klanten van de Rabobank. Inmiddels bie-
den vele organisaties en instellingen deze
service aan. Dat blijkt trouwens ook uit
het aantal meldingen dat binnenkomt.

Compleet
Bart Berg: "De toename komt vooral
doordat het telefoonnummer 06-0316316
steeds bekender wordt. Dit is het tele-
foonnummer van de SOS-Alarmcentrale
van Interhelp. Krijgen vakantiegangers
autopech, ontstaat er plotseling een me-
disch probleem of wordt de portefeuille
gestolen: via één nummer staat een com-
pleet hulpverleningsteam paraat."

Sleutels
"De dienstverlening is een prettige zeker-
heid, vooral in stress-situaties.
Bijvoorbeeld als je je sleutels kwijt bent",
zegt Bart Berg. Hij herinnert zich het ver-
haal van de sleutelhanger zonder sleutels,
die bij Interhelp terecht kwam. De eige-
naar werd gebeld en reageerde zeer ver-
heugd dat zijn sleutelhanger gevonden
was. "Maar", zeiden de mensen van
Interhelp, "we hebben ook een minder
leuke mededeling: de sleutels zitten er
niet meer aan. "Dat klopt," zei de man
vrolijk. "Er zaten ook helemaal geen sleu-
tels aan. Ik kreeg de sleutelhanger en er

stond op, dat ik hem in een brievenbus
moest gooien. En dat heb ik toen natuur-
lijk meteen gedaan."

Belangrijk
Dat mensen steeds meer overtuigd raken
van de noodzaak van Interhelp, verbaast
Bart Berg niet. "Pas als je een keer besto-
len wordt, merk je hoe belangrijk het is.
Mensen denken vaak: "ach ik heb maar
twee passen, dus ik heb dat niet nodig".
Maar als je je portemonnee kwijt bent, re-
aliseer je je pas dat er bibliotheekkaarten
in zitten, en videotheekkaarten, en win-
kelpassen..."

Niet alleen vakantie
Dat het Interhelp Protectieplan alleen in
de vakantie goait diensten zou kunnen
bewijzen, is eerl^Psvatting. Want betaal-
passen kunnen in Nederland natuurlijk
net zo goed verloren raken of gestolen

worden. Veel van de aangiften bereiken
de Interhelp-meldkamer vanui t Ne-
derland. De piek van die meldingen ligt
bij belangrijke evenementen, op zaterda-
gen en in de zomer. De overige meldin-
gen komen vanuit de belangrijke vakan-
tielanden als Frankrijk, Italië en Spanje.

Gegevens
Dat neemt niet weg dat een aantal aan-
vullende diensten van het Protectieplan
wel op de vakantie zijn toegespitst. Bart
Berg: "Als iemand in een vakantieland
zonder betaalmiddelen komt te zitten,
kunnen we zorgen dat er binnen 24 uur
maximaal tweeduizend gulden is overge-
maakt. Als er reispapieren gestolen zijn,
behoort ook het voorschieten van extra
reiskosten tot de mogelijJ^|den. En ook
medische gegevens houoBFwe beschik-
baar, zoals bloedgroepen, eventueel me-
dicijngebruik etcetera. Verder kunnen we

de gegevens van paspoort en rijbewijs re-
gistreren, waardoor het aanvragen van
een nieuw exemplaar net iets sneller en
makkelijker gaat".

Labels
Erg belangrijk, aldus de Interhelp-coördi-
nator, zijn de speciale bagage-labels die
onderdeel uitmaken van het Interhelp
Protectieplan. Mensen schrijven vaak hun
volledige adres op het bagagelabel en be-
denken absoluut niet hoe gevaarlijk dat
kan zijn. Op sommige vliegvelden zijn
bendes actief, die met behulp van die la-
bels adressen van de vakantiegangers
doorgeven. Zo kan er rustig ingebroken
worden. De speciale labels voorkomen
dat. De bagage is met behulp van de co-
de altijd te traceren, zonder dat het adres
van de eigenaren op de koffers staat. Die
labels zijn trouwens ook heel opvallend,
waardoor de kans dat iemand per onge-
luk de verkeerde koffer van de bagage-
band meeneemt, heel klein is.

Niet meenemen
Berg kan vanuit zijn dagelijkse praktijk
een aantal belangrijke tips geven. Wat
vooral in de vakantielanden nog wel eens
voorkomt: "mensen willen hun spullen
niet in het hotel achterlaten en nemen al-
les mee naar het strand. Waar het niet al-
leen veel makkelijker is om per ongeluk
iets te vergeten, maar waar de spullen
ook makkelijker gestolen kunnen wor-
den. Er zijn heel wat manieren om een
pinpas of creditcard kwijt te raken. Let
bijvoorbeeld op bij het gebruik van bui-
tenlandse geldautomaten", aldus Berg. In
Nederland moet eerst het pasje uit de au-
tomaat worden gehaald, voordat het geld
meegenomen kan worden. Buitenlandse
geldautomaten kennen die veiligheids-
maatregel vaak niet. Het gebeurt nogal
eens dat mensen daardoor per ongeluk
de pas in de automaat laten zitten.

Vijf tips over
geldzaken bij een
buitenlandse vakantie

BUITENLANE^ VALUTA per 20 mei 1996
Koers-informatie voor enkele populaire vakantielanden:

• Contant buitenlands geld is handig
voor de eerste dagen. Maar het is niet
zinvol om voor de hele vakantieperiode
contant geld mee te nemen. Stel dat het
gestolen wordt? Veiliger en praktischer
manieren om geld mee te nemen zijn de
Europas met pincode, travellers cheques
of de Rabocard.

• Ook al zijn de grenscontroles binnen
Europa grotendeels verdwenen, neem
toch uw paspoort mee. U bent namelijk
verplicht een legitimatiebewijs bij u te
dragen. Bovendien is voor het verzilveren
van bijvoorbeeld cheques vrijwel overal
een legitimatiebewijs verplicht.

• Travellers cheques zijn verkrijgbaar in
diverse valuta. Het grote voordeel verge-
leken bij contant geld: ze zijn gedekt te-
gen verlies of diefstal en bij vermissing
krijgt u snel nieuwe cheques.

• Een Rabocard is handig voor het beta-
len van grotere bedragen, bijvoorbeeld in
hotels en restaurants of bij het huren van
een auto, maar ook bij benzinestations,
restaurants en zelfs bij de peage op de
Franse tolwegen. Deze card is verzekerd
tegen misbruik.

• Steeds meer banken, postkantoren,
winkels en restaurants in Frankrijk accep-
teren geen Eurocheques. De Europas met
pincode in combinatie met bijvoorbeeld
Rabocard is een uitstekende oplossing.
Niet alleen handig bij geld- en betaal-
automaten, maar ook bij de benzinesta-
tions, restaurants, supermarkten en zelfs
de Franse tolwegen. Voor hen die toch
cheques willen gebruiken is er natuurlijk
de travellers cheque in Franse francs.

LAND
België
Oostenrijk
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Italië
Spanje
Turkije
Verenigde Staten
koerswijzigingen voorbehouden

MUNTEENHEID
franc
shilling
mark
franc
drachme
pond
lire
peseta
lira
dollar

AANKOOP IN GULDENS
100 franc = f 5,59
100 shilling = f 16,10
100 mark = f 113,30
100 franc = f 34,15
100 drachme = f 0,79
1 pond = f 2,70
10.000 lire = f 11,75
100 peseta = f 1,42
10.000 lira = f 0,30
1 dollar = f 1,77

Een goede reisverzekering:
buitengewoon belangrijk
Bij de voorbereidingen van de vakantie hoort ook het afsluiten van een reisverzeke-
ring. Er is echter een tendens dat vakantiegangers zorgelozer worden als het op verze-
keringen aankomt. Ze denken: "ach, als ik mijn bagage kwijtraak, dan betaal ik dat zelf
wel". Maar die bagage is bijzaak. Het gaat om de medische kosten. Voor wie zonder
goede verzekering in het buitenland in een ziekenhuis terecht komt, kan dat enorme
financiële consequenties hebben.

Bekend zijn de voorbeelden van vakantiegangers die in een Amerikaans ziekenhuis te-
rechtkomen: de opname kan daar soms Je lieve som van tienduizend gulden per dag
kosten. Ook dichter bij huis kunnen slecht verzekerde vakantiegangers in de proble-
men komen als het om medische kosten gaat. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet we-
ten is dat het basispakket van de Nederlandse ziekenfondsen geen kosten vergoedt in
o.a. Zwitserland. Wie tijdens de vakantie in een Zwitsers ziekenhuis moet worden op-
genomen en geen aanvullende verzekering heeft, moet alles zelf betalen. Voor Frankrijk
geldt dat een wat langer ziekenhuisverblijf ook een aanslag op de eigen portemonnee
oplevert. Het ziekenfonds betaalt in dit land nl. maar 70°/o van de ziekenhuiskosten
wanneer u verzekerd bent via het basispakket.

Checklist
Deskundigen adviseren dan ook met klem om voor de vakantie een goede reisverze-
kering af te sluiten. Aan de balie van de Rabobank is daarvoor een handige bestel-chec-
klist te verkrijgen, waarmee de bijna-vakantieganger onder meer alle verzekerings-mo-
gelijkheden voor de geplande vakantie kan nalopen. Ter plekke kan aan de hand van
die bestellijst direct een reisverzekering worden afgesloten. In de bestel-checklist wor-
den ook de diverse betaalmiddelen op een rij gezet, zodat men een-gerichte keuze kan
maken.

Rabobank Interhelp
Protectieplan: zekerheid
in vakantieperiode

Of u nu in Sjanghai bestolen wordt of op
Texel uw portemonnee verliest: met één
telefoontje worden alle passen en cards
geblokkeerd. Dat is het principe van
Interhelp van de Rabobank.

Met het Interhelp Protectieplan gaat de
service echter verder dan het blokkeren
van passen en overige betaalmiddelen bij
diefstal of vermissing. Gedupeerde reizi-
gers kunnen via het centrale alarmnum-
mer ook een voorschot krijgen voor
eventuele extra reis- of verblijfkosten die
bijvoorbeeld het gevolg zijn van diefstal
of verlies van vliegtickets. Speciale baga-
gelabels zorgen daarnaast voor een snel-
le opsporing van vermiste bagage.

*
Registratie waardepapieren
Verder kunnen deelnemers aan het
Interhelp Protectieplan hun paspoorten,
rijbewijzen en overige waardepapieren la-
ten registreren, zodat de gegevens bij ver-
missing of diefstal niet verloren gaan.
Ook medische gegevens kunnen worden
opgeslagen zodat die in geval van nood
direct beschikbaar zijn. Het telefoonnum-
mer van het Interhelp Protectieplan staat
op de Europas en een speciale sleutelhan-
ger die gratis bij het pakket wordt gele-
verd. En voor wie onverhoopt de sleutel-
bos kwijtraakt: door een speciale code is
die snel terug te bezorgen bij de rechtma-
tige eigenaar.

Praktische informatie
De premie voor het Rabobank Interhelp
Protectieplan bedraagt f 29,50 per jaar.
Meer informatie staat in RaboKompas.
Een handige folder, boordevol vakantie-
tips, die gratis te verkrijgen is bij de
Rabobank.
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DIE TROEP!!

nogmaals
afgeprijsd

DAMES - HEREN
KINDER MODE

en

HALVE PRIJS
op voorjaarscollecties
Ara - Weber - Bianca
Sandy Dress - Tai Fun

U/sscl <
—^^^ mode

Burg. Galléestraat 9
7251 EA Vorden

Telefoon 0575-551381

BECKER KEUKEN
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er
deskundig en graag geadviseerd. Al uw wensen kunt u in vervulling laten
gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keukens thuis.

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

Vrijdag 9 aug.
Laren (GldLj
In de grote feesttent

Entree: f20,- (aan de kassa)
Kaarten in de voorverkoop vanaf 8 juli: f 1 5,-

Aanvang 20.30 uur (voorprogramma)
Voorverkoop van kaarten af 15,- bij:
• Herberg 't Langenbaergh, tel.: (0573)40 12 09
• Hotel Stegeman, tel.: (0573)40 1221
• Hotel Witkamp, tel.: (0573) 40 12 10
• Rabo-vestigingen: Laren-Almen-Harfsen-Gorssel-Eefde
• CD Videotheken: Van Ark Bathmen, Holten, Borculo,

Lochem, Laren, alsmede CD Lochem Music House.
• Café bedrijven: Pasman Lochem, Herberg Vorden,

Tapperij Ruurlo.

Zaterdag 10 augustus

MILL STREET BAND
iiÉlttilÉÉ^ËiÉf!

Bus bestellen?
Harren bellen!

. HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34 M

THEO TERWEL l
11 AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSE^IEBEDRUF

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 70% korting!
Speciaal voor de opruiming

Couponnen
tapijt gordijnen
en vitragevallen

3E WONER J
v/h Ankersmit

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

Houdt u er vast rekening mee.
Wij zijn van 5 t/m 19 augustus wegens vakantie gesloten.



Braderie op donderdag 18 juli:

Drie dagen zomerfeest in Vorden

Vanaf donderdag 18 juli is het weer drie
dagen feest in Vorden. Naast de traditio-
nele braderie en kermis staan er diverse
nieuwe activiteiten op het programma
van de Vordense Ondernemingsvere-
niging en de WV. Zo bestaat er de mo-
gelijkheid om op zaterdag 20 juli een he-
licoptervlucht te maken boven Vorden.
Ook voor de kinderen is er weer een uit-
gebreid programma.

De Vordense Zomerfeesten gaan op don-
derdagmiddag van start met een brade-
rie. Diverse verenigingen en bedrijven
zullen zich hier weer presenteren zoals
peuterspeelzaal "Ot e/i Sien". Een aantal
moeders is diverse avonden bezig ge-
weest met het maken van allerlei spulle-
tjes die op 18 jul i aan de man moeten
worden gebracht. De opbrengst hiervan
zal ten gunste komen van de opknap-
beurt van de peuterspeelzaal. Naast de
vele kraampjes die er in de Dorpsstraat
komen te staan, wordt er op 18 juli een
grote klimwand van minstens zes meter
hoog geplaatst in het centrum van het
dorp. Het klimmen is een unieke ervaring
en een boeiend kijkgebeuren voor het
publiek. Ook voor het pand van café "De
Herberg is er volop spektakel. Hier zal
donderdag een groot zwembad komen te
staan waarboven kussengevechten wor-
den gehouden. Voor de kinderen is er
aan het begin van de Dorpsstraat een
grote luchtkussen. Wie van muziek houdt
kan 's avonds terecht op de parkeerplaats
van Hotel Bakker. Hier zal de Edelweiss
Kapel een optreden verzorgen. Verder zal
gedurende de hele avond dweiorkest "De
Deurbloazers" uit Deventer voor een vro-
lijke muzikale noot zorgen in het dorp.

Op vrijdag 19 juli wordt er een kinder-
braderie gehouden. Voor veel kinderen is
dit een mooie gelegenheid om een zak-
centje bij te verdienen en oude spullen -
die voor anderen weer waardevol zijn -
van de hand te doen. Meestal wordt er
tijdens de kinderbraderie druk gehandeld
over de prijs en de echte liefhebber van

"rommelmarkten" zal hier zeker iets op
de kop kunnen tikken waar hij al lang
naar zoekt, 's Avonds zijn er op het terras
van "De Herberg" de Gelderse en
Overijsselse Karaoke Kampioenschappen
met als hoofdprijs een reis naar de
Verenigde Staten, 't Pantoffeltje houdt op
deze avond een tuinfeest met medewer-
king van de formatie "Toi-Toi".

Op de laatste dag van de Zomerfeesten in
Vorden zal een wei in de buurt van het
gemeentehuis worden omgedoopt tot
Airport Vorden^Voor iedereen is er dan
de mogelijkhe^^m vanuit een helicopter
de regio rondom Vorden te bekijken. En
dat is een sensatie. Het mag'duidelijk zijn
dat de orgnisatoren van de Zomerfeesten
hiermee een bijzondere attractie in huis
hebben die u^fct mag missen. Kaarten
voor deze vlucnten zijn in de voorver-
koop verkijgbaar bij Fashion Corner,
Sueters en de WV. Verder is het ook
mogelijk om op de dag zelf nog kaarten
te kopen.
Op zaterdagavond zal Bart Ettekoven sa-
men met discjockey Arlo Sluis vanaf een
groot podium op de parkeerplaats van

Hotel Bakker de Rabo Top 40 Music Tour
presenteren. Naast muziek en videoclips
worden er tijdens deze avond allerlei
spelletjes gespeeld. Gedurende de show
worden er veel prijzen weggeven zoals
cd's en t-shirts. Ook zit in het prijzenpak-
ket een discman en een walkman.

De Rabobank in Vorden zet de Music
Tour in voor de jeugd als vervanging van
de spaarweek, welke ieder jaar in oktober
werd gehouden. Volgens Reinier Klein
Brinke van de Rabobank Hengelo-
Steenderen-Vorden pas^^en spaarweek
niet meer bij deze tijd.^pet sparen van
dubbeltjes en kwartjes in spaarbusjes en
deze dan massaal in de herfstvakantie
naar de bank brengen, gebeurt steeds
minder. Er wordt tegenwoordig veel
meer automatisch gesjj^fc-d. De jeugd
heeft zijn eigen jongereWRening met de
daarbij behorende voordeel. Wel hebben
we besloten om in het najaar nog wat ex-
tra's te organiseren voor de hele kleintjes.
Waar en wanneer dat bli jf t nog even een
verrassing. En natuurlijk komen rond de-
cember onze bekende kalenders en agen-
da's uit", aldus Klein Brinke.

Programma

Donderdag 18 juli

15.00 tot 22.00 uur
15.00 tot 22.00 uur
vanaf 19.30 uur

Vrijdag 19 juli

Broderie en kermis
Grote klimwand in de Dorpsstraat
Optredens Edelweiss Kapel en De Deurbloazers

's Morgens markt, 's middags en 's avonds kermis
17.00 tot 19.00 uur Kinderbraderie

Zaterdag 20 juli

11.00 tot 19.30 uur
19.00 tot 23.00 uur

Helicoptervluchten vanaf "Airport Vorden"
Rabo Top 40 Music Tour

Raad accoord met
nieuwe locatie
brandweerkazerne
De gemeenteraad van Vorden ging vori-
ge week accoord met de nieuwe locatie
van de brandweerkazerne. Het college
van B en W heeft vorige maand met de
heer L. Gotink aan de Strodijk overeen-
stemming kunnen bereiken over de aan-
koop van een perceel van ongeveer drie-
duizend vierkante meter. De nieuwe
brandweerkazerne komt op het achterste
deel van het terrein van de heer Gotink te
staan.

Staringavonden
In de kapel in Wildenborch worden op
donderdag 25 juli en donderdag l augus-
tus de jaarlijkse staringavonden gehou-
den. Deze avonden zijn zeer in trek bij
toeristen, maar ook komen er ieder jaar
weer veel mensen uit de regio naar de ka-
pel. Op beide avonden wordt onder des-
kundige leiding een wandeilng gemaakt
door de prachtige tuinen van kasteel
Wildenborch. Deze tuinen zijn normaal
niet voor het publiek toegankelijk. Na af-
loop van deze wandeling wordt er een
dialezing gehouden over de landelijke
omgeving van Vorden. Verder vertelt
Dinie Hiddink uit Lochem over het leven

van de dichter Staring en draagt zij ge-
dichten van hem voor. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de WV en zolang de voor-
raad strekt 's avonds aan de zaal.

Dorpsschool
De Dorpsschool geeft woensdag 17 juli
-haar jaarlijkse feestavond. Deze wordt ge-
houden in de grote zaal van het
Dorpscentrum. De leerlingen van de
school hebben de afgelopen maanden
heel wat uren in de repetities gestoken
om deze woensdagavond goed voor de
dag te komen.

RTV
Op zondag 7 juli waren de coureurs van
RTV op verschillende plaatsen actief. Een
ploeg van zes man startte in de Omloop
van Noord-Limburg. Een wedstrijd over
114 kilometer, in de derde omloop ont-
stond er een kopgroep van zes man met
ook daarin Reynold Harmsen. Maar vier
man lieten het er niet bij zitten en gingen
in de achtervolging. Vijf kilometer voor
de finish kwamen zij bij de andere zes en
zo moest een eindsprint de beslissing
brengen. Dick Hoeve uit Elburg was de
snelste. Reynold Harmsen werd achtste.
In laren was er op 7 juli een wedstrijd
voor cyclosportieven. Na een lange solo
werd deze koers gewonnen door Jaap
Schepers uit Brummen. Rudi Peters en
Andre Bargeman eindigden respectieve-
lijk op de zesde en achtste plaats. In
Twello was er een wedstrijd voor elite- en
neo-amateurs. Na een leuke koers was
het hier Werner Boekhout uit Odijk die
de zege greep. Martin Weijers werden re-
spectievelijk tiende en zestiende. Edwin
Maalderink was actief in Driel. Hij werd
zestiende.
Op woensdag 10 jul i en donderdag 11 ju-
li werde de Tweedaagse van Nunspeet
gehouden. Door het geringe aantal in-
schringen bij de elite- en neo-amateurs
werd er een gecomineerde koers gehou-
den met de cyclosportieven. Op de eerste
avond stonden zo'n 110 renners aan de
start. Er ontstond een kopgroep van
twaalf man met daarbij RTV'er Ralf Vos.
Zij gingen zo hard door dat het peloton
in de laatste ronde werd gedubbeld.
Helaas was hierdoor de sprint niet geheel
reglementair. De jury had er echter geen
problemen mee. Winaar werd Arjan
Vinke terwijl Ralf Vos van RTV op een
twaalfde plaats einigde. Op de tweede
avond kwamen veel renners niet opda-
gen, zodat er nog maar 66 deelnemers
aan de start stonden. Winaar werd Riek
van de Kroon, terwijl Ralf Vos beslag leg-
de op een 22e plaats. Het eindklassement
werd gewonnen door Peter van Ommen
uit Kampen. Ralf Vos behaalde een zes-
tiende plaats.
Op zondag 14 jul i stond de ronde van
Stokkum op het programma. Ralf Vos
werd vijfde en Ralf Vos behaalde een zes-
tiende plaats. Bij de elite- en neo-ama-
teurs legde Edwink Maalderink beslag op
een schitterende derde plek. Tot slot was
er bij het Beneluxkampioenschap ATB in
de derde wedstrijd een tweede plaats
voor Jan Weevers. Dit betekende dat hij
Benluxkampioen werd.

Judo
Verscheidene judoka's van Sportinstituut
Rob's Sports namen op 29 juni deel aan
de Judokampioenschappen in Dinxperlo.
Lise Elbrink, Tim Elbrink en Judah Bolink
behaalden hier een eerste plaats. Voor
Gideon Bolink en Jacco Jansen was er een
tweede plaats, terwijl Niels Siemerink be-
slag legde op een derde plek.
Op maandag 8 juli werden in sporthal 't
Jebbink de judo-examens afgenomen. De
volgende meisjes en jongens slaagden
voor hun slip en/of band: Gideon Boink,
Ivo Roelvink, Lise Elbrink, Rob
Knoefman, Evelien Dijkman, Henri
Kornegoor, Jasper Havenga, Eddy
Menkveld, Duco Veen, Christiaan
Bruggert, Torn van Bemmel, Jorrit
Hartelman, Timo Wentink, Torn
Kraayenbrink, Joost Bloemendaal,
Wouter Bokkers, Len Michielsen,
Rudolph Harmsen, Willen Luyendijk,
Dirk Luyendijk, Floris Harmsen, Tom
Buiting, Alex Natrop, Twan ten Have,
Niels Beek, Dennis Eijckelkamp, Bart
Bosman, Chiel van Helden, Roei
Derksen, Niels Siemerink, Tim Elbrink,
Jacco Jansen, Judah Bolink, Micha Bolink,
Olivier van Helden, Coen Nieuwenhuis,
Marco Hartemink, Raphaele pascarelli,
Jeroen van Lingen, Bas Nijland en
Barbara Klein Bramel.

Diplomazwemmen
Op zaterdag 20 juli zal er weer worden
afgezwommen in zwembad 'In de
Dennen". Het proefzwemmen heeft op
woensdagmiddag plaats.
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O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag: disco vanaf 21.OO uur
Zaterdag: club 'Hypnos'

dance to trance

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Opgelet!
met Kas Bendjen
de lucht In op 17 aug.
In de Kranenburg

Luchtballonnenspektakel
na en tijdens het luchtvaart-
spektakel in de feesttent met o.a.

Kas Bendjen
Opgave voor de luchtvaart is nu f 250,-
in plaats van f 350,-, dit bij de gasbrander
van Kas Bendjen, P. Hummelink, telefoon
(0575) 55 69 55, vol = vol (onder voorbehoud)

ATTENTIE !!! ATTENTIE !!!

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN *

- Geef Uw kind een gezellige en leer-
zame ponyweek.

- Ponies aanwezig, eigen pony is ook
welkom.

- In de maanden juli en augustus.
Data: 22-7, 29-7 en 19-8.

Bel voor meer informatie:
tel. (0575) 44 18 03
Opgave bij W. Barnstijn.

Urtira

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

reeoordweg 2 - 7251 JJ vorden
tel. (0575) 55 34 59 / fax (0575) 55 20 30

natuurvoeding, vers van het bedrijf
aardappelen, groente, fruit, zuivel
u vindt het in onze winkel, die open is
op dinsdag, donderdag en zaterdag van
9.00-12.30 uur
op vrijdag staan wij op de vordense
weekmarkt

l

DIEFSTAL - Op dinsdag 9 juli 1996 tussen ongeveer 16.00 en 17.00 uur
zijn door insluiping in een woning aan de Barchemseweg te Ruurlo,
Gelderland, geld, documenten en sieraden, waarvan vele met emotionele
waarde, ontvreemd. Op dat moment bevond zich op de Hukkersdijk plm.
300 meter vanaf de Barchemseweg in de berm een onbekende bordeaux-
rode personenauto. Mogelijk kwam u toevallig op dat tijdstip langs de
Hukkersdijk en is u iets bijzonders opgevallen. Ter bevordering van het
politie-onderzoek verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de recherche
van de politie in Borculo, tel. (0545) 27 22 05. De beloning zal in verhou-
ding van hetgeen van de sieraden wordt terugbezorgd door de gedupeer-
den worden uitgekeerd.
Alle informatie kan vertrouwelijk worden behandeld.

in het oog
springend
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Wij maken
springend

is steeds weer elÉ
'%%

om kennis en vakr

om te zetten in een

uitstekend resultaat!

Wij zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086, BBS 564040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA



SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Cefflex Polyether matras
SöorteJijk gewicht 40, * 14 cm dik met
aan één zijde wollen afdeklaag 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/21.0
90/220

120/190
130/J90
140/200
160/200-
180/200

van 259.»
van 289,=
van 299,=
van 299,=
van 319,=
van 339,=
van 269, =r
van 389,-
van 4)9,a
van 479,=
van 559,=
van 639,=

voor
voor Ü9,
voor 239,
voor 239»
voor 249,
voor 279,
voor 3 29,
voor 339,
voor 369,

voor 459
voor 539

Prima
binnenveringsmatras
Eenzijdig afgedekt met wol. Dikte * 16 cm

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

140/200

van 399,=
van 399,-
van 399,=
van 399.=
van 699 =

nu
nu 299,--
nu 399,--
nu 299,--
nu 5291-

Deze matras i? leverbaar in nog 10 andere maten

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soorteij/k gewicht 44 met aart één zycfe een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol, pikte t 15 cm; 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/2)0

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

van 399,-
van 469,=
van 449,=
van 519,=
van 549,:
van 619,:
van 799,:
van 919,=

van 1049.:

voor
voor 399,
voor 409,
voor 449,
voor 499.
voor 549,
voor 699,
voor 799,
voor 949*

Wij bieden u een groot

assortiment seniorenledikanten,
bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur
met lattenbodem, matras en
nachtkastje

-pers. 90/200 compleet

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

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

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfej^
afgewerkt. Honderden mogelijkhedj
Bijvoorbeeld dit hoekstepelbed^

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten.
Maat 140/200 cm.

nu 599,
Ook leverbaar in 160/200 cm.
Bijpassend nachttafeltje ƒ 239,- per stuk

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

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-zone en
sctiouderkomfortzone. De strecnsrof is doórgestikt

iifwol. Vetkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte ±16 rm,

.van 795,:
van 799,=
van 895,=
van 895,=
van 995.3

van I095,s
van 1495,=

V0or595>
voor 595,
voor 649,-
voor 649,-
voor 795,'
voor #49.-
voor 1075,-

Grote restant partij
matrassen

In vele soorten en prijs

Nu met kortingen tot 50%

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

Leverbaar in

alle maten.

Half-
hoogslaper
In primaire kleuren.

Maat: 90/200 cm.
van 660,-

Ook leverbaar in geheel wit nu595

SHOWROOMSLAAPKAMERS
*RoomWeurig ledikant met 2 nachttafels.
Maat 180/200 cm

van 1995,= DU 1295,

* Slaapkamer met achterwand en 2
nachtkastjes. Zwart met beuken.
Maat: 160/200 cm

van 2295,= HU 1695,-

Slaapkamer met achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. Kleur zwart met
aubergine. Maat 160/200 cm

van 3495.= HU 1795,'

Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat: 160/200 cm

van 1995,= nu 995,

*Laque slaapkamer in de kleur Oceaan Wauw,
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.

van 1595.= RU 795,"

* Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.

van 1895= HU 995,"

Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: 180/200 cm

van 2295,= DU 1795,"
LEDIKANTEN
t-PERSOONS

Qplakt vurenhout met lartenbodem
90/200,
van 479.= nu 369,-

Ledikant van MDF, wit gelakt met
lattenbodem en laden, 90/200
van 499.= nu 379,-

1 van MDF. wart gel. i'
verende lattenbodem
van 499,= nu 349,-

iikant met versterkte

kleur: groen 140/200
van 699.= nu 399,-

x.tnt 140x?00 geheet MDF
van 599,= nu 399,-

SHOWROOMLINNENKASTEN
*Schuifdeurkast met spiegel. Kleur zwart.

Maat: 253 cm breed, 220 cm hoog.

van 2895.̂  HU 2395,'
*Schui<deurkast, eiken fineer met spiegel-

deur 100 cm breed, 200 cm hc

van 1360.- QU

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit,

met halogeen verlichting 200 cm breed,

245 cm hoog.

van 3095.= HU 1 995,~

*Draaideurkast in geloofd grenen, inclusief

lade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295,= OU l 295,"

*Vouwdeurkast in de kleur alpine wit

90 cm breed, 220 cm hoog

van 1895,» HU 995,"

*Schuiftteurkast in de kleur alpine wit +

spiegel, 200 cm breed, 220 cm hoog

van 1495,= RU 595,"

Ruimte
besparende

bedden

LAATKAMER CARRÉ

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

van 1495,- VOOf 7Q C j ""

Ook leverbaar in 180/200 cm.

BEDBODEMS
GROTE PARTIJ RESTANTEN BEDBODEMS.

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

EN ELEKTRISCH

TOT HALVE PRIJS

Bedombouw zwart met beuken

cm n
2 Rugsteunen: 1 99,-
Tafeltje: 199,-

SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNIKONDERSTEUNING +

MIDDENZONE VERSTERKING. 90/2OO CM

VAN 995.- NU 695,—

OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

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

* Prachtig vouwbed met
automatische uitklapbare poten,

inclusief matras.
Maat 807190 cm.
van 414,-

nu 299,-
* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch
uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras.

Maat 80/200

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

80x190 cm van 1395,=

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

van 599,

nu 449,
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