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Drie 25-jarige jubilea
bij Gems en Emsbroek

IHOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERH1

Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
29,30 en 31 juli 2000.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse
De Achterhoek" is aanwezig op tiet terrein van
\\^{ 't Langenbaergh in het centrum van Laren (Gld)
Info: WV Lochem, tel. (0573) 2518 98.

Enquête zwembad

Van links naar rechts de jubilarissen Verdriet, Salarie, Jansen en algemeen directeur J.W. Emsbroek.

Op vrijdag 7 juli werden de 25-
jarige jubilea van de heren Sa-
larie en Verdriet van Gems Me-
taalwerken b.v. en de heer Jan-
sen van Emsbroek Installatie-
techniek b.v. gevierd. De recep-
tie in de gezellig aangeklede
kantine werd druk bezocht
door werknemers van de bedrij-
ven en ook weer vele oud-werk-
nemers.

De algemeen directeur J.W. Ems-
broek sprak allereerst de heer Jan-
sen toe, waarbij de loopbaan in vo-
gelvlucht van monteur in de cen-
trale verwarming tot onderhouds-
monteur werd beschreven. "On-
derhoudsmonteurs zijn de ambas-
sadeurs van het bedrijf bij de klan-
ten en Harry Jansen is een heel
goede ambassadeur, die met zijn
vrolijke karakter de mensen voor
zich kan winnen", aldus de heer
Emsbroek.

De heer Verdriet heeft zijn jubi-
leum bij Gems in het onderhoud
van de gebouwen en machines be-
haald. De heer Emsbroek memo-
reerde nog de grote rol van de
technische dienst en van Arie Ver-
driet in het bijzonder tijdens de
verhuizing van het bedrijfin de zo-
mer van 1989, waarbij in drie we
ken de complete inventaris met
machines en hijswerktuigen werd
overgebracht en aangepast aan de
nieuwe hal. "Een geweldige presta-
tie die veel van de mensen vergde
en waarbij de teamspirit de men-
sen op de been hield. Inzet en vak-
kennis van de heer Verdriet wor-
den gewaardeerd door het bedrijf,
we zijn er blij mee".

Tenslotte sprak de heer Emsbroek
de heer Salarie toe. De referentie
die bij zijn sollicitatie geraad-
pleegd was had gezegd "de heer

. Salarie kan goed met mensen om-
gaan". "Van die eigenschap heb-
ben we een hoop plezier gehad in
de 25 jaar dat je hier werkte, want
je werk in de Ondernemingsraad
(10 jaar), Personeelsvereniging
(meer dan 20 jaar waarvan de helft
als voorzitter), je werk als vertrou-
wensman voor het personeel, je
werk voor het Sociaal Fonds is in-
drukwekkend en door nog nie-
mand geëvenaard".

De directie sprak de hoop uit dat
de jubilarissen in een goede ge
zö"ndheid die goede eigenschap-
pen nog vele jaren met het bedrijf
kunnen en willen delen en bood
de jubilarissen en partners bloe-
men en de bekende cheques aan.

Vervolgens werden de heren door
hun afdelingshoofd toegesproken.
Het hoofd Onderhoud van Gems
metaalwerken de heer Komijn
roemde het verstandige werken
van de heer Verdriet met de woor-
den "Je bent een luisteraar, je
denkt eerst goed na en begint dan
aan je werk en bent een prettige
collega" en overhandigde aan de
heer en mevrouw Verdriet na-
mens het personeel een enveloppe
en de traditionele bloemstukjes
met een messing miniatuur van
een schakelkast.

Het hoofd van de afdeling Service
en Onderhoud van Emsbroek de
heer Zieverink sprak de heer Jan-
sen toe en roemde de fijne werk-
sfeer waarmee hij zijn werk doet.

Menige anekdote werd nog eens
aangehaald uit een loopbaan van
25*jaar in de montage en onder-
houd. De heer en mevrouw Jansen
ontvingen van hem namens het
personeel ook een enveloppe en
een bloemstuk waarin zijn werk
weer herkenbaar was.

De heer Salarie werd tenslotte toe-
gesproken door "de waarnemende
voorzitter van de personeelsver-
eniging, daar je jezelf moeilijk al
die pluimen kunt geven", aldus de
heer van Kalker. De mensen gin-
gen er nog eens lekker voor zitten,
want de heer van Kalker heeft fu-
rore gemaakt als spreker en had
nu ook al weer de menigte snel
aan het lachen. "Joop is bij alles be-
trokken hier in de ondernemin-
gen, niet alleen het werk, maar
ook in de personeelsvereniging. Je
ziet mensen komen en gaan, maar
Joop Salarie blijft altijd zitten!",
doelend op de vele jaren in de per-
soneelsvereniging, ondernemings-
raad, sociaal fonds en als EHBO-er.
"Is gewoon een fijne vent" besloot
de heer van Kalker en overhandig-
de ook de enveloppe en het bloem-
stuk namens het personeel.

Zoals in een goed verhaal van Torn
Poes en Olivier Bommel eindigde
de dag met een tocht door de Vor-
dense omgeving op koetsen van
hotel Bakker en een gezellig diner
met de families van de jubilaris-
sen en de directie van de bedrijven
bij hotel Bakker.

De goochelaar Pierre uit Zutphen
wist hierbij het gezelschap van de
ene verbazing in de andere te goo-
chelen met zijn tafelgoochelkunst.

Het bestuur van het zwembad
"In de Dennen" gaat binnen-
kort onder de bezoekers van
het zwembad een enquête hou-
den. Het doel is om een inzicht
te krijgen in de herkomst van
de bezoekers. Hoe men denkt
over de aanwezige voorzienin-
gen en faciliteiten en men wil
graag weten of er bij de bezoe-
kers nog wensen en behoeften
zijn.

Een belangrijk gegeven hierbij is
om ook inzicht te krijgen in zaken
als "waar staat 'In de Dennen' als
zwemvoorziening" en wat kan er
nog verbeterd worden. Badmees-
ter Westerik: "Bovendien willen
we als zwemvoorziening toekomst
gericht bezig zijn en vooral niet
achterover leunen en op 'de win-
kel' passen. Kortom, we willen on-
ze bezoekers betrekken bij de toe-

komst van ons of beter gezegd van
hun bad."
De enquête zal zich in eerste in-
stantie richten op de vaste gasten
(abonnementhouders) met daar-
naast de overige bezoekers, onder
andere de vacantiegangers. We ho-
pen met dit initiatief als zwembad
een aanzet te geven tot een stuk
betrokkenheid met onze bezoe-
kers om ook in de nabije toekomst
voor veel zwem- ontspanningspie
zier te kunnen zorgdragen. We re
kenen op een goeie respons", al-
dus Martin Westerik.
In verband met de slechte weer-
somstandigheden is de enquête
tot nu toe uitgesteld. Zodra Jan
Versteegt de "mooie, warme zo-
mer 2000" aankondigt, zal met de
enquête worden gestart. Tweede
helft augustus zal een en ander
worden afgerond en zullen de re
sultaten bekend worden gemaakt.

Zang-Bloemendienst
Zondag 23 juli is er een zang-bloe
mendienst. Thema van de dienst
is; 'Met bloemen zeg je het'. In
1999 gingen de bloemen naar het
asielzoekerscentrum in Kranen-
burg. Nu in 2000 mag u zelf bepa-
len waar u uw eigen bosje bloe
men naar toe brengt. Misschien

vindt u dat er een gemeentelid (Ie
den) een bloemetje verdienen, of
dat er vrijwilligers in onze samen-
leving in aanmerking komen voor
een boeket, of misschien wel zo
maar iemand.
Het zou fijn zijn dat zondag 23 ju-
li heel veel mensen een bosje bloe
men krijgen, van een medege
meentelid.

Weekenddiensten
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 juli 10.00 uur zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur ds.D. Westerneng; 19.00 uur ds. H.
Koolhaas, Geesteren-Gelselaar.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v.
rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 23 juli 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
23-24 juli pastor G. Simons, Borculo, telefoon 0545-271383.

Huisarts
22-23 juli dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
22-23 juli W.F. Haccou, Vorden, telefoon 0575-551908. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na Overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16,45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag* en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
Dé openingstijden Van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-WiMiaar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie Dé Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13,00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderiand Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging; 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min),

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; rnevr. Kamphorst
tel, (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, leL (0575) 556908;
•Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur-

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St.Ludgerusgebouw; donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur, zondag 11.00-12,00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 0930-15.00
.uur. j ,? ; . : • , ' : . - . . : :. • . ,

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg: Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder teh nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Persorienalarmering info/aanvraag bij de SWQV.
TafeltjeHiek-ie info/aanvraag ma; t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05. "̂
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 5534 05, .! ; .; ; , ' ; U •>;:: , ' . : : : : ; ' ; , ;,;: :: s . : ' .- • ' j
Open Tafel tedere dag. informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voormannen Borculoseweg 40, Ruurlq, tel. (0573) 452375 (Wimj;
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Annej.

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

Oefentherapeut Cesar M; Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel-0575^152020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Wereldwinkel Vorden
houdt opruiming. Let op de
gekleurde stickers! Tot 30%
korting

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedier-
te? Bel dan O.B.S. Vorden
voor een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Te koop: Minicar type Ami-
ca 1250 b.j. '96, 4-takt Honda-
motor, 40 km/uur, polyester
carrosserie, km-stand 3160
i.z.g.st. Prijs n.o.lk. Tel. 0575-
462058

• Gezocht! Jong werkend
stel zoekt, per medio augus-
tus, voor door de weeks een
lieve, zorgzame, niet roken-
de kinderoppas voor hun
tweeling van 4 maand oud. In-
vulling hiervan bespreekbaar.
Voor reacties bel 0575-572560

• Te koop: stro van het land,
f 1,25 per baal. H.J. Pardijs, 't
Lange End, tel. 556700

• Wij zijn weer open. Ook dit
jaar met een uiteenlopende
collectie snijbloemen van
eenvoudig bosje tot vele cre-
aties vers van het land. J.
Schoenaker, Vlerakkersestraat-
weg 22, Vierakker.

• Geluksklaverwijnazijn.
Nooit van gehoord? Wij heb-
ben het nu in de reclame! We-
reldwinkel Vorden

• Te koop: goed onderhou-
den leren bankstel. Tel. 0575-
551261

• Kasteeltuinconcert Ruur-
lo 2000 Toegangskaarten voor
Perfiles de Tango liggen in
voorverkoop voor u klaar bij
de VW Ruurlo, Wildenborch-
seweg 9. De prijs bedraagt
f25,00; van kinderkaarten
f 10,00. Voor maar f 2,50 kunt u
daar ook het programmaboek-
je meenemen, met uitvoerige
informatie over de muziek en
de muzikanten, mooie illustra-
ties, en overzichtelijke platte-
gronden van de concerttuin en
de speciale parkeergelegen-
heid op 3 augustus. Weifelt u
nog, haal dan eerst de gratis
folder. Organisatie: KunstKring
Ruurlo, 0573-452075

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

gesloten
Bloemen
Woondecomties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Tel. 0575-555222

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor Wichmond een

agent(e)
bezorger(ster)
Per ochtend p/m. 25 minuten.

Verdiensten, afhankelijk van aantal
kranten, plm. f 175,- per 4 weken.
Tevens bonussen tot f 600,- per jaar
mogelijk, regenkleding en ... een gratis
krant van wakker Nederland,
plus diverse andere extra's.

Min. leeftijd 15 jaar. Ouderen zijn zeer welkom!
Inlichtingen 0573-253695.

Tevens zoeken wij voor Vorden nog
enkele

bezorgers(sters)
Hiervoor inlichtingen 0575-552886
mevr. Winkels

Openbare Bibliotheek
open van

1O.OO tot 12.OO uur
Gedurende 5 weken is de bibliotheek open in

de ochtenduren
Van 18 juli tot 19 augustus

zijn de openingstijden:
dinsdag 1O.OO tot 12.OO uur

woensdag 1O.OO tot 12.OO uur
donderdag 1O.OO tot 12.0O uur

vrijdag 1O.OO tot 12.OO uur
zaterdag 1O.OO tot 12.OO uur

Let op!
De bibliotheek is dan in de middag en avond

gesloten.
Als u met vakantie gaat kunt u het dubbele

aantal boeken lenen.

Wilt u zelf vooraf aangeven als in verband
hiermee een dubbele uitleentermijn gewenst is?

Wij wensen u een prettige vakantie!

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 29 juli t/m zaterdag 19 aug.

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. 0575-553025

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schidersbedif
D

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575-551208 b.g.g. telefoon 0575-552039



Gelukkig en blij zijn we met de
komst van onze dochter

Meta Sophie

Onze dochter is geboren op
12-07-2000, weegt 3030 gram
en heeft een lengte van 50 cm.

Gerrit Kamphuis
Joke Kamphuis-
Wagenvoort
Jasper
Joost
Agnes Evelien

Rozenstraat 11
7223 KA Baak

Getrouwd:

Eline Timmer
en

Roy Hesselink

15 juli 2000.

Delflandplein 34
1062 HS Amsterdam

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn lieve man, vader
en opa

GERRIT BANNINK

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
G.H. Bannink-
Susebeek

Vorden, juli 2000

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve man, onze
vader en opa, hebben ons
diep getroffen.
Wij zijn u heel dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam,
J.Z. Bijenhof-Bruins

Juli 2000
Wildenborchseweg 29
7251 KJ Vorden

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, gróot-:éh overgrootmoe-
der

WILLEMINA JOHANNA
WASSINK-BESSELINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, juli 2000

DR. DAGEVOS

heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN

van maandag 24 juli
t/m vrijdag 11 aug.

Patiënten waarvan de
achternaam begint met

A t/m K kunnen terecht bij
dr. Sterringa,
tel. 551255

«•
Patiënten waarvan de

achternaam begint met
L t/m Z kunnen terecht bij
dr. Haas, tel. 551678

Heden overleed geheel onverwacht onze broer, zwa-
ger en oom

WIM DIJKMAN

op de leeftijd van 69 jaar.

Doetinchem: Gerda en Tonny

Vorden: Bertus en Minie

Ruurlo: Hennie en Henk

Neven en nichten

Vorden, 15 Juli 2000
Riethuisweg 8

Correspondentieadres:
B. Dijkman
Strodijk 25, 7251 RS Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 19 juli van 19.00 tot 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 20
juli om 11.00 uur in de aula van Monuta te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Wichmond.

verfrissend en lekker makkelijk;
IJSBERGSLA

heerlijk van smaak: zonovergoten
NECTARINES
IQ forse-H: "HU'";^

il!
498

nieuw:
TOSCAANSE SALADE
of sakito di tomato originele

macaroni/spaghetti-

GROENTE
40Ögrdm

vers gesneden:
SNUBOONTJES
400 g ra na

kers-vers voordeel
gegarandeerd zoet:

GALIA MELOENEN
2$tuksk

298

249

349

350
Bij besteding van f 10,- of meer..

GRATIS PAPRIKA

Fam.J.HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 29

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

And ré Boschker
Ruurlo

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden Jk *
Telefoon (0575) 552928

Dat wordt weer
knotsgezellig

Knotsen
procureur- en ontbijtspek

aan een stokje, 100 gr.

Ardenner ham,
gekookte worst,
(100 gr. per soort), samen

gemarineerd saté-
vlees, 500 gr. met gratis £ Q Q

215
5 gepaneerde
scnnitzels

satésaus

kip Waldorfsalade, T O C
WO gr. éL~~-

macaron,
500 gr.

Pastrami,
100 gr.

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

voor uw

Verre vakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

I lengclo, Raadhuisstraat 21
tddoon: 0575-558340

StcendcTcn, Burg. Smitstroat 21
telefoon: 0575-558105

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEKv,
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

een

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOQMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

VLAAI VAN DE WEEK:

Vruchtenvlaai f 10,-
* * * * *

Deense krakeling f 1,50
* * * * *

Tijdens de broderie
10 oliebollen voor 9,-

Zaterdag tussen 07.00-09.00 uur

4 harde broodjes
voor l,-

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN ZOMERFEESTEN

In verband met de kermis en de braderie van 20 tot en met 22 juli 2000
hebben burgemeester en wethouders besloten om de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen:

- van donderdag 20 juli 2000 12.00 uur tot vrijdag 21 juli 2000 0.300 uur
de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt
Zutphenseweg - Burgemeester Galleestraat - Raadhuisstraat - Dorps-
straat; de burgemeester Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg-
het Jebbink tot de Dorpsstraat; het gedeelte van de Raadhuisstraat van
de burgemeester Vunderinkhof tot de Dorpsstraat, af te sluiten voor be-
stuurders van voertuigen;

- van donderdag 20 juli 2000 van 11.00 tot 03.00 uur voor beide zijden
van de Horsterkamp vanaf de rotonde tot de Vordensebosweg instellen
van een parkeerverbod;

- van donderdag 20 juli 2000 van 12.00 uur tot zondag 23 juli 2000 07.00
uur afsluiten van de Dorpsstraat vanaf de burgemeester Galleestraat
tot de Horsterkamp voor bestuurders van voertuigen;

- afsluiten van de Kerkstraat van dinsdag 18 juli 2000 tot zondag 23 juli
2000 voor bestuurders van voertuigen;

- instellen van een parkeerverbod van dinsdag 18 juli 2000 0.00 uur tot
zondag 23 juli 2000 07.00 uur voor het marktplein.

Het verkeer wordt omgeleid over de Ruurloseweg, de Horsterkamp, de
Rondweg en de Zutphenseweg.

Insulindelaan 29

Brinkerhof 92

E. Lenselink

JA Koning

bouwen bergruimte met
carport

vergroten woning
bouwen voor gevel
hoofdgebouw

Kapelweg 2, Vierakker L.H. Klein Haneveld bouwen erker

Meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
Hoekendaalseweg 5 P.B. Boswinkel

Wilhelminalaan 9

hetElshof9

Slopen
Plaats

J.F.H. Dekkers

AJ. Wullink

aanvrager

Inhoud
bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

vergroten woning

Inhoud
Polweg 7, Wichmond gebr. G. en H. Derksen geheel slopen twee

schuren en gedeeltelijk
slopen melkstal

Rietgerweg l W.M. Hissink geheel slopen schuur

Aanleggen
plaats aanvrager Inhoud
Hackfortselaan en Waterschap Rijn en IJssel aanleggen twee bagger-
Rondweg speciedepots
ongenummerd

]OUWAANVRAAG

aanvrager

Biesterveld 27 J.M. Voskamp

inhoud

bouwen bergruimte

datum
ontvangst
12-07-2000

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

Eikenlaan 23

Kappen
plaats

Rondweg
(sectie K, nr. 4947)

H.W. Wesselink

aanvrager

provincie Gelderland

aanleggen vijver

Inhoud

vellen l wilg

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats aanvrager

Oude Zutphenseweg 8 R. Schrok

Polweg 7, Wichmond gebr. G. en H.
Derksen

Baron v.d. Heijden- H.GA Mentink
laan 10, Wichmond

Hamminkweg 11 A.J. Flamma

Inhoud vrijstelling

vergroten woning
oppervlak

wijzigen melkstal
in paardenstalling hoogte

bouwen garage

bouwen kapschuur

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

ANLEG TOEGANGSWEG PERCEEL KAPELWEG 14 TE
VIERAKKER

Burgemeester en wethouders zijn van plan vergunning te verlenen voor
de aanleg van een nieuwe toegangsweg vanaf de Vierakkersestraatweg
naar het perceel Kapelweg 14 te Vierakker. De vergunningaanvraag ligt
met ingang van donderdag 20 juli tot en met woensdag 2 augustus aan-
staande ter inzage op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning. Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun ziens-
wijze bij burgemeester en wethouders indienen.

HUURSUBSIDIE?
Ja, al snel enkele tientjes per maand

' I t A A f ' V N ' J
r/f -'d »»Jj

r

% /
%/ g

» o

eel mensen vragen
geen huursubsidie aan

omdat het niet de moeite
zou zijn. Maar enkele tientjes
per maand is al snel enkele
honderden guldens per jaar.
Gemiddeld is het /elfs
ƒ 1500,-per jaar!

Bel voor meer informatie
uw verhuurder of gemeente.
U kunt daar ook de huur-
subsidiefolder aanvragen.
U kunt ook op internet kijken:
http://www.minvrom.nl/wonen

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

afval apart JU
MOOIMEÈGENOMENVr

OKOINTI-, FRUIT
IN TUINAFVAL

AMBT

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

De Nierstichting zoekt collectanten
Doet u ook mee?
Voor de nationale collecteweek zoekt de Nierstichting enthousi-
aste collectanten die willen collecteren in hun wijk. Bel voor meer^—v*"
informatie met Petra Brouwer 0800 - 222 40 07 (gratis) ( -/

Nationale collecte 17 t/m 23 sept. 2000 NIERSTICHTING



Zaterdagmiddag 22 juli krijgt Vorden
van 16.00 uur tot 20.00 uur bezoek
van de leukste doe-attractie' van Ne-
derland.
Zo noemde een journa-
list een aantal jaren ge
leden het supersjoelen,
dat dit jaar al het 5e sei-
zoen ingaat waarin
men door Nederland,
België en Duitsland
toert. Een predikaat
waarmee de festivitei-
tenorganisatie First
Class Entertainment
uit Woudrichem nog
steeds bijzonder in hun
sas is. En ook wel enigs-
zins terecht want waar
vindt men een attractie
waaraan mensen actief
deel kunnen nemen in
de leeftijdscategorie 12
tot 82 jaar .... Nergens
dus....
Met recht kan dus ge
steld worden dat deze
attractie de strijd met
de computerspellen
prima doorstaan heeft.
Een attractie die boven-
dien ook nog overal ui-
terst succesvol ge-
noemd mag worden.

SIMPEL DOCH DOEL-
TREFFEND...
Dat een attractie niet
altijd uiterst ingewik-
keld behoeft te zijn be
wijzen Alice van Laar &
Herman van Diejen.
Twee spiegelgladde su-
per sjoelbakken van 5
meter, schijven zo groot
als een schoteltje, een
schitterend decor van
6x2.40 meter, 2 spelbe
geleiders, Mister Su-
persjoel als presentator
en geluid zijn de ingre
diënten voor 4 uur lang
spanning in optima
forma.

IEDEREEN KENT
HET, IEDEREEN
SPEELT HET
De regels behoeven
nauwelijks uitgelegd te
worden, want jong en
oud hebben ooit wel

eens thuis gesjoeld.
Weliswaar op een bak
die wat kleiner van uit-
voering was maar re
gels blijven regels. En
die zijn bij het supers-
joelen nauwelijks an-
ders dan bij het norma-
le sjoelen.

DEELNEMERS
Hoe het met de deelne
mers staat ? Nergens
een probleem, waar
dan ook. Zowel de jon-
geren (vanaf 12 jaar) als
de ouderen komen ge
durende de 4 uur sjoel-
pret volop aan hun
trekken.
Daar staat Mister Super-
sjoel hoogstpersoonlijk
gerant voor.

NAAR HET NEDER-
LANDS KAMPIOEN-
SCHAP?
Een voorronde van het
Nederlands Kampioen-
schap Supersjoelen
2000 heeft nog iets ex-
tra's, want de num-
mers l tot en met 5 uit
elke voorronde worden
uitgenodigd om deel te
nemen aan het heuse
Nederlands Kampioen-
schap dat dit jaar op
zondag 19 november
a.s. in het Zuid-Hol-
landse Rijswijk zal wor-
den gehouden. In 1999
was de titelstrijd in
Rijswijk goed voor
ruim 9000 bezoekers.
Over succes gesproken!

GRATIS
Deelnemen een het Su-
persjoelen in Vorden is
geheel GRATIS.
Plaats van handeling:
op de parkeerplaats
van Hotel Bakker, aan-
vang: 16.00 uur. De Su-
persjoelkampioen van
Vorden zal rond de

klok van 20.00 uur be de Supersjoelbokaal sjoelkampioen van Vor-
kend zijn. naar huis gaat. den.
Er zijn een 5-tal leuke Zeker de moeite waard
dagprijzen te verdie- om even langs te komen
nen terwijl de kam- om een gooi te doen
pioen bovendien met naar de titel Super-

Hackfortse windmolen
te Vorden opengesteld

Vanaf woensdag 5 juli wordt wekelijks tot en met woensdag 30 augustus de Hackfortse windmolen uit 1851
aan Het Hoge 66 te Vorden voor het publiek opengesteld. Op die dagen draait de molen. Bezichtiging is van
10.00 tot 12.00 uur. Op andere dagen is er bezichtiging na een afspraak met J. Kettelerij, telefoon 06-23055921
of H. Louw, telefoon 0575-553226.
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Uit onze ambachtelijke slagerij:

nu extra voordelig!

i

AH Rl SLAPPEN
kg van 4^êO voor 7•

98

AH
SCHOUDERKARBONADE
kg van 4&êO voor 5 8

GEHAKT H.O.H.
kg van 44^0 voor 5.98

HAMBURGER
kg van 4&90 voor 9.90

In tegenstelling tot vorig jaar zijn onze kantoren in Wichmond, Baak
en Keijenborg tijdens de bouwvakvakantie

slechts 2 weken gesloten
dit van maandag 31 juli tot en met
vrijdag 11 augustus

Voor al uw bankzaken bent u in
deze periode natuurlijk van harte
welkom op ons kantoor in:
Vorden Zutphenseweg 26
Hengelo Raadhuisstraat 21
Steenderen Burg. Smitstraat 21

Deze kantoren zijn op werkdagen
geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur
en van 13.15 uur tot 17.00 uur.
Op vrijdag tot 18.00 uur.

Wij wensen u een fijne vakantie

Graafschap-West

Telefoon 0575-558100 • e-mail: graafschap-west@tref.nl

Apple Imac computer
normaal f 3.490,-

Albert Heijn-prijs f 2.950,— of 600 Airmails + f 2.750,-

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Maandag, dinsdag en woensdag:

Zaanse snijders
W halen Mmwit, bruin of volkoren, 800 gram betalen

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur /zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Ecfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance v(M>r:
*• huwelijksplechtigheid
•• recepties en (bniilofts)party s
*• productpresentaties
•• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• hruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Td.: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: buisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn ?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

Congo
van 19,95 voorGorter

Jachtbitter

ISUPER DE BoTÊAanbiedingen geldig t/m 29-7-2000

Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Go/ter

Jonge jenever
van 21,95 voor

19,95



Keukens, tegels.

sanitair en

Ik vraag het

gewoon aan

BouwCenter."

U BENT TOE AAN EEN INGRIJPENDE VERANDERING IN

UW HUIS. OF JUIST AAN EEN SUBTIELE INGREEP. WAAR VINDT

U WAT U ZOEKT? HOE PAKT U HET AAN? VRAAG HET

GEWOON AAN BOUWCENTER ECB. WIJ HEBBEN DE

KEUKENS, DE TEGELS, HET SANITAIR EN HET PARKET DAT U

ZOEKT BOVENDIEN WETEN ONZE MEDEWERKERS WAAR ZE

OVER PRATEN. TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM!

BouwCenter i
ibergen

Nieuwstraat 83, 7151 CD, Telefoon: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïstraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 - 37 25 65

Ruurlo
Spoorstraat 18, 7261 AE, Telefoon: 0573 - 45 26 30

Lubbers opent Morgana Slaapkamers
aan de Woonboulevard Doetinchem
DOETINCHEM. Vanaf juli is Doetinchem verrijkt met een slaapka-

mer-speciaalzaak. Morgana Slaapkamers op de nieuwe Woonboule-

vard van Doetinchem aan de Europaweg. Hiermee is de tweede vesti-

ging van de succesvolle Morgana-formule in Oost-Gelderland een feit.

Ondernemer Hessel Lubbers licht
de keuze voor Doetinchem toe: "Wij
hebben natuurlijk al de nodige erva-
ring met Morgana Slaapkamers in
onze huidige vestiging in Hengelo
Gelderland. Toen de mogelijkheid
zich voordeed om ons te vestigen op

een "Morgana Slaapkamers" slaap-
kamer-speciaalzaak.red.), maar het
kost ons veel moeite om de consu-
ment vanuit de regio naar het dorp
Hengelo Gld te trekken. Een Al-
locatie als deze past precies in onze
toekomstvisie. Daar komt bij dat we

der kunnen neerzetten. Met de
slaapkamer-speciaalzaken in Hengelo
en Doetinchem samen hebben we
keuze uit meer dan 75 verschillende
slaapkamers".

De filosofie van
Morgana Slaapkamers
De moderne slaapkamer wordt
steeds meer leefkamer, om een boek
te lezen, TV te kijken of gewoon
even uit te rusten. Daarnaast vinden

de Woonboulevard Doetinchem heb
ik geen moment geaarzeld. Wij heb-
ben in Hengelo twee schitterende
winkels staan ( een meubelzaak en

in Doetinchem meer vierkante
meters tot onze beschikking hebben
waardoor we onze kollektie slaap-
kamers, kasten en comfort nog bre-

weinig mensen het vreemd dat ze
1/3 deel van hun leven in bed lig-
gen. Het is net zoiets als ademen:
gaat vanzelf, en pas als het niet goed

funktioneert maken we ons druk.
Dan realiseren we ons opeens hoe
belangrijk goed slapen is. Immers
de kwaliteit van onze nachtrust
bepaalt de kwaliteit van ons dage-
lijks funktioneren. Vanuit deze filo-
sofie heeft Morgana Slaapkamers de
afgelopen 10 jaar z'n reputatie
opgebouwd. Een moderne slaapka-
mer mag "gezien" worden, maar
moet ook "blindelings" te vertrou-
wen zijn als het gaat om de kwaliteit
van onze nachtrust.

De kollektie van
Morgana slaapkamers.
Wie rondloopt bij Morgana
Slaapkamers in Doetinchem staat
versteld van de uitgebreide kollektie
komplete slaapkamers. Ook het
grote verschil in stijlen is indruk-
wekkend. Design uit Italië, vervaar-
digd uit natuurlijk kersenhout.
Fameus is de kollektie van Auping
welke zeer uitgebreid bij Morgana
Slaapkamers wordt gepresenteerd.
Bijzonder ook is de grote keuze in
boxsprings van eenvoudig tot box-
spring-ontwerpen van bekende
Neder-landse ontwerpers. Hoe
divers de kollektie van Morgana
Slaapkamers ook is, er is een terug-
kerend element: de hoogwaardige
kwaliteit. "Een slaapkamer koop je
natuurlijk niet zo vaak in je leven,
als het goed is tenminste. Daarom
moet de kwaliteit niet ter discussie
staan. Dat geldt zowel voor het
meubilair als voor het slaapkom-
fort", aldus Hessel Lubbers.

Het belang van goed
slaapkomfort.
Iedereen zal kunnen beamen dat er
verschil is tussen een mooi bed en
een lekker bed. Onder slaapkomfort
verstaan wij de bedbodem en matras
maar ook het dekbed, de kussens en
zelfs de hoeslakens en dekbedover-
trekken. De ideale samenstelling

van dat totale Pakket is voor ieder
mens anders. Omdat iedereen
anders gebouwd is en op z'n eigen
manier slaapt. Morgana Slaap-
kamers voert naast diverse topmer-
ken een eigen merkkollektie bedbo-
dems en matrassen. "Daarmee kun-
nen wij het iedereen naar de zin
maken, onder het motto: Genieten
met je ogen dicht". Morgana
Slaapkamers beschikt over een
eigen nachtruststudio waar de laat-
ste snufjes op het gebied van slaap-
komfort te bewonderen en zelfs uit
te proberen zijn.

Een bezoek aan Morgana Slaap-
kamers is zeker de moeite waard.
Voor diegene die niet meteen in de
gelegenheid is de winkel in
Doetinchem of Hengelo Gld te
bezoeken? Geen nood. Morgana
heeft een eigen website op internet,
waar u een groot gedeelte van de
kollektie op uw gemak kunt bekij-
ken: www.morgana.com.



Festival Beach Party Vorden op 12 augustus
Ja! Op zaterdag 12 augustus
aanstaande is het weer Raak!
De Beach Party 'het mooiste
feest van de Achterhoek* vindt
dan weer plaats in Vorden. In-
middels alweer de 14e editie.
Dit evenement heeft zich in de
loop van de jaren ontwikkeld
tot een festijn van meer dan re-
gionale betekenis.

In 1987 begonnen als een Caraï-
bisch feestje met zo'n 800 bezoe-
kers is de Beach Party thans uitge-
groeid tot een popfestival waar dit
jaar zo'n 4.000 bezoekers worden
verwacht. Enkele jaren geleden is
die aanzet begonnen om de Beach
Party geleidelijk te veranderen van
feest naar festival. Maar dan wel
een bijzonder festival waarbij de
bezoekers in de watten worden ge
legd! Want dat is al vanaf het be-
gin de doelstelling van de stich-
ting Ham-Party: "Onze bezoekers
zien wij als onze gasten, en onze
gasten willen wij verwennen". Dus
werd er de laatste jaren veel aan-
dacht besteed aan de ambiance
van het festivalterrein: feeërieke
verlichting alom; kunstzinnige
aankleding; sfeervolle terrassen;
prachtige feesttenten; luxe toilet-
ten; meerdere bars en eetstands;
unieke cocktailbar; professionele
security voor publiek en organisa-
tie; publieksvriendelijke benade-
ring van organisatie en vrijwilli-
gers etc. etc.

Dit alles resulteerde in de goede
naam die de Beach Party in de
loop der jaren heeft opgebouwd
onder zowel publiek als artiesten
en leveranciers. Ongeacht de pro-
grammering komen daarom al-
leen al elk jaar zo'n 2.000 gasten
op de Beach Party! Maar gezien de
publiekstrekkers van dit jaar zoals
Kane, Racoon en Rich Wyman
wordt nu op het dubbele aantal ge
rekend: 4.000 bezoekers!

Zoals gezegd is de Beach Party nu
uitgegroeid tot een popfestival.

Daarvoor zijn belangrijke wijzigin-
gen doorgevoerd: de Beach Party is
niet meer op één of twee avonden,
maar nu de gehele dag! Het pro-
gramma begint 's middags en
duurt tot 's nachts. Ook de lokatie
is veranderd: het festivalterrein is
verplaatst van het meertje van de
familie Graaskamp naar de zomer-
weiden van de familie Berenpas
aan de Ruurloseweg, even buiten
Vorden. De parkeerplaats (zowel
voor auto's en bussen als voor fiet-
sen) is nu vlak bij het festivalter-
rein. Het terrein is ook veel groter
(ruim 40.000 m2) dan voorheen en
biedt de mogelijkheid om in de
volgende jaren nog verder uit te
groeien (tot 100.000 m2). Een meer-
daags festival inclusief tijdelijke
camping behoort dan zeker tot de
mogelijkheden.

Maar zo ver is het nu nog niet, dus
laten we ons even beperken tot dit
jaar: Voor het popfestival Beach
Party 2000 heeft de organisatie de
volgende artiesten gecontracteerd:
Simone E. Band, Superfluous, Cin-
dy Peress, Kane, De Drie Keien, De
Gracht, Rich Wyman, Racoon,
CAZ.
Een volwaardig programma met
regionaal, nationaal en zelfs inter-
nationaal bekende bands, maar
ook met enkele opvallende nieuw-
komers.

Dat Kane wederom op de Beach
Party komt is uiteraard iets waar
wij apetrots op zijn; zanger Di-
nand en zijn mannen zijn dan ook
onze absolute publiekstrekker. Vo-
rig jaar stond Kane voor het eerst
op de Beach Party; toen nog als re
latief vrij onbekende band. Maar
het optreden en de sfeer (zowel
backstage als op het podium) was
prachtig. En de voorspelling in de
Beach Party krant van vorig jaar:
"De band Kane zou zichzelf wel
eens een bliksemcarrière kunnen
bezorgen met hun single 'Where
do I go now' die enkele weken te
rug werd gelanceerd" is voor de

volle 100% uitgekomen! De ster
van Kane schiet werkelijk omhoog
en het einde is nog lang niet in
zicht. Gelukkig maar!

Maar ook op de andere bands zijn
wij trots omdat zij stuk voor stuk
de capaciteiten hebben om (in ie
der geval landelijk) door te breken
in de hitlijsten. Enkele bands zijn
daar nu al mee bezig zoals Racoon
met de single 'Feel Like Flying', De
Gracht met de single en het gelijk-
namige album 'De Vogelstraat' en
Rich Wyman met de song 'So
What!' van het album 'Where We
Stand'.

De band CAZ is weer een verhaal
apart. Vorig jaar werd in onze
krant voorspeld dat CAZ binnen 9
maanden zou doorbreken. Mis-

schien was dat inderdaad het ge
val geweest ware het niet dat de
zangeres Dilana Smith slechts één
week na de Beach Party van 1999
de band CAZ plotseling verliet! Het
'doorbreken' werd dus eigenlijk
het 'verbreken'. Dilana Smith is
sindsdien bezig om een solocarrié-
re op te bouwen. In mei jl. bracht
ze haar debuutalbum uit. De band
CAZ heeft inmiddels een nieuwe -
wederom talentvolle zangeres in
haar midden en nu, na een aantal
maanden keihard werken en repe
teren, is CAZ klaar voor het grote
werk: veel optreden, om te begin-
nen op de Beach Party!

Tot slot de Groenlose Simone E.
Band; deze jonge, frisse nieuwko-
mer met zangeres Simone Ewouds
(nét 19 jaar en nu al gezegend met

een prachtige stem) kan door het
optreden op de Beach Party erken-
ning (en optredens!) verdienen.
Het is ze gegund.

Naast de optredende artiesten op
het podium zijn er op het festival-
terrein nog meer aktiviteiten te be
leven, zoals een dweilorkest, een
Antilliaanse brassband met exoti-
sche danseressen en straattheater-
acts. Ook een kermisattraktie, en-
kele marktstands en een mini-
zwembad zijn aanwezig.
Kortom, de Beach Party 2000 is de
mooiste van deze eeuw!

De voorverkoop is inmiddels
begonnen, en verloopt voor-
spoedig. Zie de advertentie in
deze krant voor de verkoop-
adressen.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Had ze now alles?. Fiene van 't Wissink had 'n auto buutn ezet umme
nao 't darp te gaon. In de huusholling was nogal 't een en ander neu-
dig. 't Boodschappenliesken veur A en P had ze toch wel. Ze vuuln de
jastesse nao. O nee, dat had ze in de pottemenee edaon. Now, dan kon
ze gaon. Wach, de grieze container mos nog an de weg. Zoas wel va-
ker haoken ze den an 'n trekhaok van 'n auto. Dat ging makkelijk en
gauw. Daor zat nogal wat in en dan was 't ende nao de weg altied een
heel geaoste.. Zo dan, now kon ze gaon.

Zo ree ze al op een goeie tied op Vodd'n an. 't Was toch wel makkelijk,
zo'n auto. Ze mos t'r neet an denken dat ze al die flessen vla en fris-
drank met de fietse met mos slepn. Ze toetn een keer want een paar
fietsers die ze achterop kwam hadn de hele weg neudig. Die school-
blagen leetn 't t'r ok rostig op ankomn.

Hoj, ze zwaaien tegen Dark Polhuus, daor had ze vrogger ok al 's een
hotjen vekering met ehad. Toch maor bli'j dat ze den koezel neet
ekreegn had. Den leep t'r altied as ene uut 't jaor nul. Altied grei an
wat uut de mode was en de heure eknipt as van eur grootvader. Dan
had ze 't now heel wat better eschotn met euren Jan,

He, uutkiekn, daor zol ze met eur geprakkezeer zowat zo de Horster-
kamp, een veurrangsweg, opri'jen. Zo kwam ze nog ongemarkt de
parkeerplaatse biej A en P opri'jen. Wat hadn die vrouwluu toch te
giecheln?. Ze wezen nao eur auto, stotn mekare an en goecheln wie
ter. En den Plagman met zien siepogen ston daor ok al te greuln. Too
ze uutstapn en de boodschappen tasse uut de kofferbak wol kriegen
kreeg ze 't in de gaatn. De grieze containet zat nog achter 'n auto. Wat
een kuukn was ze ok. "A'j den vol leuge jeneverflessen heb is heel Lin-
de zeker zat ewes", zei d'r ene die menen dat ze biej de flessencon-
tainer mos wean.

"Och, lek iej mien de boek", zei Mientjen die onderhand heilig wodn
op iederene en ok op zichzelf. Toch mos ze d'r effen later zelf ok
umme lachen, hoe had ze zo dom konnen wean. Met volle gemier en
gemattel warken ze de volle container maor in 'n auto. Umme d'r
maor zo maor met weerumme te jagen lek eur ok te gek. En dat zol-
le wie jao ok neet doen biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

J f KUNT SR NUT OMHEEN

Operation Friendship:

Klaar voor ontvangst
Amerikanen en Tsjechen
Operation Friendship ontvangt
vrijdag 21 juli een groep Ameri-
kaanse jongens en meisjes die
hier drie weken bij gastgezin-
nen zullen worden onderge-
bracht. Datzelfde geldt voor een
groep jongens en meisjes uit
Tsjechië die zaterdag 22 juli per
bus in Arnhem arriveren en ver-
volgens daar door de afdeling
Vorden worden opgehaald.

De bedoeling van deze uitwisse
ling is dat de buitenlandse jonge
ren hier met de cultuur van Ne
derland kunnen kennis maken.
Om de kosten te drukken worden
ze gratis bij de gastgezinnen on-
dergebracht. Volgend jaar volgt
een tegenbezoek van Vordense
jongeren aan Amerika en Tsjechië.
Men heeft voor de jongelui een
aantrekkelijk programma samen-
gesteld. Zo worden de groepen
maandagmorgen 24 juli op het ge

meentehuis ontvangen. Daarna
wordt er drie dagen op een cam-
ping in Harfsen doorgebracht.
Donderdag 27 juli staat een be
zoek aan een klompenmakerij in
Keyenborg op het programma.
Vrijdag 28 juli is er D-Day dat ver-
zorgd wordt door Operation
Friendship afdeling Doetinchem.
Hier komen alle buitenlandse jon-
geren, die in geheel Nederland ver-
blijven, naar toe. Tijdens D-Day
veel sport en een barbecue.
Zaterdag 29 juli en zondag 30 juli
is er een zogenaamd "Exchange
weekend" waarbij de buitenlan-
ders zelf gasten kunnen ontvan-
gen. Ook bestaat zondag de moge
lijkheid om te skeeleren. Ook is er
die zondag een kerkdienst, die spe
ciaal t.g.v. het bezoek door de af-
deling Vorden wordt georgani-
seerd. Dinsdag l augustus staat er
"Moonlight Swimming" op het
programma. Dit vindt plaats in

het Vordense zwembad "In de Den-
nen".
Woensdagmiddag 2 augustus is er
een verrassingsmiddag, terwijl er
voor 's avonds indoorsporten op
het programma staat. Donderdag
3 augustus een dagje Amsterdam.
Vrijdag 4 augustus een familiedag.
Die dag wordt tevens afscheid ge
nomen van de Tsjechische jonge
ren. Die vertrekken zaterdag 5 au-
gustus nl. weer naar hun geboor-
teland.

De Amerikaanse jongens en meis-
jes blijven dan nog een week. Voor
hen is er zondag 6 augustus een
dagje Rotterdam; maandag 7 au-
gustus punteren in Giethoorn;
dinsdag 8 augustus Walibi. Woens-
dag 9 augustus wordt de af-
scheidsavond gehouden, waarna
op donderdag 10 augustus vanaf
Schiphol de terugreis staat ge
pland.



DE GREEF
ACCOUNTANTSKANTOOR

Wilhelminalaan 9 * accountancy
7255 DC Hengelo (Gid.) * belastingzaken
Tel. 0575-462216 * computerverwerking
Fax 0575-463474 * advies en begeleiding
Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

Voor een cliënt van ons vragen wij per 1 september a.s. een

ADMINISTRATIEVE KRACHT M/V
Voorlopig betreft dit een deeltijdfunctie voor 50% doch kan op termijn
uitgroeien tot een full time functie.
De werkzaamheden bestaan uit administratieve werkzaamheden,
onderhoud met klanten etc.

Wij vragen iemand:
- met een HAVO/MEAO-opleiding
- met computer kan omgaan
- die zelfstandig kan werken
- die goed telefonisch contact kan onderhouden

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet op bovenvermeld
adres.

keukens
sanitair

Tijdens de vakantieperiode
zijn wij normaal geopend!

wand- en
vloertegels

natuursteen
rolluiken

Troelstralaan 39-43, ZutpEn,Tel. (0575)
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20.(M) nul
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str. links

14e Beach Party
Vorden

zaterdag 12 augustus

VVV Vorden, VVV Zutphen,
Sueters Vorden,

De Zaak Lichtenvoorde
in de

Kaarten voorverkoop f 30,-
Kaarten aan de kassa f 35,-

Info: www.contact.nl/beachparty

Gewijzigde openingstijden bouwvakvakantie:

Afhaalbalie open...
Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de
bouwvak-vakantie van 22 juli t/m 12 augustus de showroom gesloten, maar de afhaalbalie is geopend.

OPENINGSTIJDEN AFHAALBALIE:
MAANDAG T/M VRIJDAG 08,00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

ZATERDAGMORGEN 08.00 tot 12.00 uur

Tijdens de bouwvak-vakantie is er geen koopavond en er wordt niet bezorgd.
Vrijdagmiddag 21 juli is de showroom vanaf 16.00 uur gesloten.

SANITAIR

WANO- EN VLOEBTE6EIS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATIN6EN

BOUWMARKT

... showroom gesloten

BoüwCenter.HCI
BouwCenter HCI Hengelo GW. KruisberQseweg

13, tel. (0575) 46 81 81. Internet: www.hciubi.nl. e-maih hci@hciubi.nl



Eindkeuring Kalverklub

Toen de deelnemers van de kal-
veropfokklub Hengelo, Vorden
en Eefde werd gevraagd in de
ring te komen stonden vele ge-
zichten gespannen om te horen
wie de winnaars waren.

Korte tijd later waren er twee blije
gezichten op het erf bij de familie
Berends aan de Lage Lochemseweg
te Warnsveld, want zij waren de
winnaars. De juryleden van deze
eindkeuring, de heren Hilhorst uit
Gelselaar en Lutke Willink uit
Geesteren, waren zeer tevreden
over de geleverde grestaties van de
ook van een behoorlijk niveau, zo-
dat alle deelnemers aan deze wed-
strijd met een tevreden gevoel
weer huiswaarts konden gaan; ie
dereen ontving behalve een beker,
een diploma en een vaantje.

Voor Stan Lassche uit Hengelo
(Gld.) was het de vijfde keer dat hij

deelnemer was en ontving een
wandbordje als aandenken. Het
beste toilet van het kalf was voor
Marloes Kelderman en het best
voorgebrachte kalf was van Erik
Velthuis. De resultaten voor het
seizoen 2000 van de kalverklub
waren als volgt:
Ie keer deelnemer:
1. Marloes Kelderman, Heng., 192 p.
2. Iris Velthuis, Vorden, 177,5 p.
3. Simcha Verwey, Warnsveld, 175 p.
4. Üan Nijenhuis, Warnsveld, 168 p.
5. Harm Loman, Vierakker, 160,5 p.
6. Dennis Regelink, Vorden, 154 p.

^. csuier veiinuis, Vorden, 186 p.
3. MarkTeunissen, Warnsveld, 183 p.
4. Stan Lassche, Hengelo, 180,5 p.
5. Coen Nijenhuis, Warnsveld, 179 p.
6.Jordy Berends, Warnsveld, 175 p.

De organisatie was ook dit jaar
weer in handen van enkele leer-
krachten van het Ulenhof College
afdeling 't Beeckland in Vorden

PRLKKERU
WEEVERS
VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575Ï55ÏÖ86
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22
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jeder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden. 9

Tel. (0575) 55 27 49 <&

Mo torcross

GEERT SNELLENBERG WINT
AVONDCROSS
Geert Snellenberg uit Eefde is er
dit weekend in geslaagd om de
door de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" georganiseerde
'avondcross' op zijn naam te schrij-
ven. Hij won de Superklasse op een
125 CC voor Erwin Plekkenpol. Het
circuit in het buurtschap Delden,
lag er ondanks de vele regen in de
voorafgaande dagen perfect bij. Zo-
als te doen gebruikelijk ook nu tij-
dens de wedstrijden een aantal
'gastrijders' waarvan Snellenberg
er een was.
In de klasse 125 CC mocht Patrick
Koning, die voor het eerst op het
"Delden-circuit" reed, de geluk-
wensen voor het behalen van de
overwinning in ontvangst nemen.
In de klasse recreanten was er een
fel gevecht tussen André Schoema-
ker en Martij n Ketz. In de eerste
manche ging de overwinning naar
Schoemaker. In de tweede manche
werd hij derde waardoor Ketz uit-
eindelijk de winnaar werd.
De uitslagen waren: Klasse 125 CC:
1. Patrick Koning 55 punten; 2. Job
Koenders 54; 3. Koen Berenpas 30
punten.
Recreanten: 1. Martijn Ketz 57 pun-
ten; 2. André Schoemaker 55; 3.
Henk Heilegers 52; 4. Gans de Gier
44; 5. Robert v.d. Tweel 44 punten.
Superklasse: 1. Geert Snellenberg
40 punten; 2. Erwin Plekkenpol 34;
3. Wienand Hoenink 28; 4. Marcel
Bulten 24; 5. herbert rowuenhorst
21 punten.
Op zaterdag 5 augustus organi-
seert de VAMC "De Graafschaprij-
ders" de jaarlijkse 2-uurscross,
waarin teams bestaande uit 2 rij-
ders een wedstrijd over twee uur
gaan rijden, waarbij zij elkaar om
de 15-20 minuten aflossen. Het
team met de meest afgelegde ron-
des is de uiteindelijke winnaar.

DE SNOEKBAARS
De hengelsportvereniging "De
Snoekbaars" hield dit weekend
een wedstrijd in de Oude IJssel bij
Laag Keppel. De deelnemers vin-
gen in totaal 27 vissen met een ge
zamenlijke lengte van 564 centi-
meter.
De uitslagen waren: 1. G. Golstein
6 stuks - 113 cm; 2. A. Golstein 3
stuks - 97 cm; 3. W. Vreeman 4
stuks - 78 cm; 4. J. Groot Jebbink 2
stuks - 55 cm; 5. H. Golstein 3 stuks
- 52 cm.
De wedstrijd welke in het Twente
kanaal bij Almen gehouden werd
leverde de volgende uitslag op: l
R. Golstein 830 gram; 2. J. Groot
Jebbink 700 gram; 3. D. Weuste
nenk 610 gram; 4. D. Huetink 530
gram; 5. A. Golstein 270 gram.
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Bel bij een sterfgeval gratis: 0800- 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monutafr1

Uitvaartverzorging en -verzekering

Boek 75ste
Oranjefeest
Medlertol nog
volop te koop
In het kader van de vijfenzeventig-
ste viering van het Oranjefeest
Medlertol is een speciaal boek uit-
gegeven waarin de geschiedenis
van het feest is weergegeven. Naast
het feest zijn ook allerlei andere
sociale facetten en gebeurtenissen
uit de buurtschap in het boek vast-
gelegd. Het is geschreven door
journalist en oud-inwoonster van
't Medler Henriet Fokkink. Velen
hebben het boek al gekocht tij-
dens de uitermate succesvolle vie
ring van het Oranjefeest Medlertol
op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli
jongstleden. Het boek is echter in
de komende maanden nog volop
te koop voor twintig gulden per
exemplaar. Zowel bij de Brunawin-
kels in Vorden als in Ruurlo, zowel
bij Kadoshop Sueters in Vorden als
bij caferestaurant 't Wapen van 't
Medler zijn nog exemplaren te
koop.

GEN D A V O R D E N
JULI
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

18 Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg

19 ANBO: klootschieten bij
't Olde Lettink

25 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wildenborchseweg

26 ANBO: klootschieten bij
't Olde Lettink

27 VW: viswedstrijd vertrek vanaf
Marktplein

AUGUSTUS
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

l Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg

3 VW: viswedstrijd vertrek vanaf
Marktplein

6 Openluchtdienst bij kasteel
Vorden

6 De Snoekbaars: Kanaal
8 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
11 ANBO: dagfietstocht, vertrek

vanaf het Kerkplein
15 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
20 De Snoekbaars: Berkel
22 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
23 Welfare: handwerkmiddag in

De Wehme
24 De Snoekbaars: onderlinge

competitie jeugd
27 Dorpskerk: Vorden zingt
29 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
29 De Snoekbaars: jeugd wedstrijd

Vorden-Hengelo

Uilen op Hackfort
Woensdag 26 juli organiseert
de Vereniging Natuurmonu-
menten een thema-avond over
uilen op het landgoed Hack-
fort.

Na een dialezing leidt de boswach-
ter de deelnemers rond over het
landgoed waarbij hij speciale aan-
dacht zal geven aan het voorko-
men van de uilen.
Op Hackfort komen verschillende
soorten uilen voor. Iedere soort
.-"to, ~~„^ ,wi „ut J^citrt-Tn.

nestmogelijkheden als het voed-
selaanbod. Het zijn allen holen-
broeders; ze bouwen hun nesten

in holtes van oude bomen of op be
sloten plekken in (oude) huizen,
boerderijen of kerktorens. De bos-
wachter weet er het fijne van en
kan er boeiend over vertellen. Hij
weet ook de plekken te vinden
waar de kans op het zien van uilen
het grootst is. Garantie op het zien
van deze nachtdieren kan hij niet
geven maar anders is er altijd nog
de mogelijkheid om sporen zoals
braakballen te vinden.
Onderwijl kan men genieten van
Aa^/ftv^vXaD Jkftmperfoelie die
sfeer en de verhalen van de bos-
wachter over het landgoed en haar
vroegere bewoners.

THEATER ONDER DE MOLEN
Theater Onder de Molen opent op
woensdagavond 19 juli weer haar
deuren. In het kader van de zo-
merserie 'Verhalen en muziek'
zijn er deze avond optredens van
de Achterhoekse verhalenvertel-
ster Diny Hiddink, goochelaar
Wim Hooghiemstra en schrijver
Peter Hoefnagels. De laatst ge
noemde vertelt over zijn boek
'Dansen op het terras' en zijn erva-
ringen op Het Binnenhof. Hoefna-
gels was Eerste Kamerlid voor
D'66.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeséweg 25 in Vor-
den. Kaarten kunnen tevoren wor-
den gereserveerd via 0575-556987.

STARINGAVONDEN
OP 27 JULI EN 3 AUGUSTUS
In de Wildenborch worden ook dit
jaar weer twee Staringavonden ge
houden in de Wildenborchse Ka-
pel aan de Kapelweg 1.
Na de ontvangst door de heer Sta-
ring, de huidige bewoner van het
kasteel, worden de tuinen van het
prachtige landgoed bezocht. On-
der leiding van de tuinlieden
wordt veel informatie gegeven.
Een unieke gelegenheid om ken-
nis te maken met deze tuinen die
normaal niet voor het publiek toe
gankelijk zijn.
Bij terugkomst in de Kapel wordt
de bezoekers eerst een kop koffie
met koek aangeboden. Hierna ver-
telt Dinie Hiddink uit Lochem
over het leven en werk van de
dichter Staring en draagt zij een
aantal van zijn gedichten voor. Na

een korte pauze wordt een prach-
tige serie dia's vertoond. Naast
beelden van de Wildenborch zijn
er ook plaatjes van de andere kas-
telen in Vorden en de vele leuke
plekjes die deze omgeving zo
uniek maken.
Toegangskaarten zijn in voorver-
koop verkrijgbaar bij het VW kan-
toor in Vorden en zo lang de voor-
raad strekt 's avonds aan de zaal.

Bezichtiging
Dinsdag 25 juli kunnen belang-
stellenden het agrarisch bedrijf
van de familie Bouwmeester aan
de Schuttestraat 26 bezichtigen.
De rondleiding over het bedrijf is
's middags zodat de bezoekers on-
der meer het voeren van de kippen
en het melken van de koeien kun-
nen bekijken.

Zomertocht VRTC
Achtkastelenrijders
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
organiseerde zondag de jaarlijkse
zomertocht over een afstand van
ruim 42 kilometer. Door de orga-
nisatie was een parcours uitgezet
door de fraaie omgeving tussen
Vorden en Ruurlo. De deelnemers
konden ook in deze plaatsen van
start gaan: De Luifel in Ruurlo of
De Herberg.
Opvallend, dat ondanks de vele re
gen van de afgelopen dagen de
bospaden voor de fietsers zeer
goed begaanbaar waren. Uiteraard
had het donkere wolkendek (in de
ochtend) wel invloed op het aantal
deelnemers. Bedroeg dit voorgaan-
de jaren meer dan 300, thans na-
men 144 fietsers deel. 55 Van hen
vertrokken in Ruurlo en 89 vanuit
Vorden. Gelukkig voor de deelne
mers konden de regenjassen in de
fietstas blijven.
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Wand
Closetcombinatie

"Avorio"
Vloertegel
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Zeer scherpe aanbiedingen voor eerste klas produkten.

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • SANITAIR

Smidsstraat 2 Tel. 0575-555859 Vrijdag Koopavond

Schoolstraat 48
7211 BC EEFDE
(0575)514383

Hoofdstraat 36d
7213 CX GORSSEL
(0575) 49 08 88

Installatiebureau Pardijs is als totaal-
installateur werkzaam in de particuliere„
en klein-zakelijke markt.
Wij voeren werkzaamheden uit aan
gas-, verwarmings-, water-, sanitair- en
elektra installaties.
Ook loodgieterswerken en dakbedekkin-
gen vallen binnen ons dienstenpakket.
Onze kwaliteit kenmerkt zich door nette,
betrouwbare en comfort verhogende
installaties.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste

loodgieters
&

elektriciens
die ons team komen versterken.

Voor deze functies vragen wij:
• Inzicht, inzet en motivatie.
• Een sociale, teamgebonden opstelling.

Wij bieden u:
• Prettige arbeidsomstandigheden.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wii nodigen zowel monteurs als hulp-monteurs uit te
reaeeren Uw reacties kunt u sturen naar:

InstaHatiebufeaTpardijs, Schoolstraat 48 7211 BC in Eefde.
Ook kunt u natuurlijk telefonisch reageren.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 1534

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

dustrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Alle afgeprysde broeken:
nu de tweede voor de

lal

Schröder Mode
Ruurloseweg l

7255 DE Hengelo Gld.
Tel.(0575)461232

Fax. (0575) 46 12 75

OP KAMERS?
Wij hebben weer volop:

LEDIKANTEN, MATRASSEN,
VELE OPBERGKASTJES,

BURO'S, SLAAPBANKJES,
STOELEN, VLOERBEDEKKING, enz.

Alles tegen

KUIJK's
Meubelbeurs

Mercatorstraat 12, Lichtenvoorde
(Plan Kamp Zuid)

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN 24 T/M 29 JULI



l

Café Uenk
Nieuwstad 13 • Tel. 0575-551363

Met ingang van maandag
17 juli 2000 zijn onze

open/ngs- en
sluitingstijden veranderd

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

Zondag

16.00 uur tot
16.00 uur tot
16.00 uur tot
16.00 uur tot
16.00 uur tot
12.00 uur tot
11.00 uur tot

01.00 uur
01.00 uur
19.30 uur
01.00 uur
02.00 uur
02.00 uur
24.00 uur

Wanneer er competitie gespeeld wordt op een
woensdag zijn wij geopend van 16.00-24.00 uur.

Uitzonderingen daargelaten.

TOON EN YVONNE

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

HOME

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Het is kermis in Vorden,
daarom een lekkere verrassing

KERMISVLAAI

klein

Peren Royal vlaai

klein

Witte broodjes
a 25

m

Suikerbrood

met een snuf je kaneel, nu
i25

r* •

Elke donderdag

5 broden vanaf 12*.'
Diverse soorten vlaaien.

Vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

Blo e m b i n d e r i j Vorden

Vakantiesluiting
van 17 juli

tof en met 7 augustus

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Telefoon 0575-551508 • Fax 0575-553070

Drie dagen
Zomerfeest
in Vorden

op 20, 21 en 22 juli
(Advertorial)

BEURSPRAAT

OPTIES OP TEMPERATUUR

Eind 1999 hebben we de Beurs-
praat een aantal keren gewijd aan
het hoe en wat van opties. Er be-
staan zeer veel verschillende soor-
ten opties. Verschillen kunnen
zich bijvoorbeeld uiten in de uit-
betalingsmogelijkheden, de uitoe-
fenprijs en de onderliggende waar-
de. Deze keer gaan we in op een
optie met een wel heel bijzondere
onderliggende waarde: opties op
de temperatuur.

Veel economische activiteiten zijn
afhankelijk van het weer. Het con-
sumptiepatroon van mensen
wordt beïnvloed door de tempera-
tuur. Als het warm is, wordt er bij-
voorbeeld meer bier en ijs ver-
kocht en ontplooien we meer bui-
tenactiviteiten. Dit heeft gevolgen
voor de omzet en het resultaat van
bedrijven. Niet alleen terraseigena-
ren, maar ook grote ondernemin-
gen als Heineken en Unilever kun-
nen profiteren van een warme zo-
mer. Andere bedrijven, zoals een
bioscoophouder, zijn minder blij
met hoge temperaturen. Ook de
resultaten van bedrijfstakken als
de agrarische sector en de bouw
kunnen sterk worden beïnvloed
door het weer.

Stel dat een bioscoophouder zijn
inkomsten wil beschermen tegen
een warme zomer. Hij heeft on-
derzocht dat vooral op warme vrij-
dagen, zaterdagen en zondagen de
bezetting tegenvalt. Hiertoe kan
hij een call-optie op de tempera-
tuur kopen. Deze optie keert een
afgesproken bedrag per dag uit als
het aantal zomerse dagen (dagen
met een maximumtemperatuur
hoger dan 25 graden Celsius) in
een jaar boven de 20 komt. De in-
komsten uit de optie compenseren
op deze manier de tegenvallende
bezoekersaantallen. Als het aantal
zomerse dagen minder is dan 20,
dan verliest de bioscoophouder de
optiepremie, maar profiteert van
volle zalen. Een terraseigenaar, die
juist goede zaken doet tijdens een
warme zomer, kan op dezelfde
manier een put-optie op de tempe-
ratuur kopen, die geld uitkeert
zodra het aantal zomerse dagen
onder een vooraf vastgesteld aan-
tal blijft. ,

Op basis van cijfers uit het verle-
den kan een vrij nauwkeurige in-
schatting worden gemaakt van de
verwachting en de volatiliteit van
het aantal zomerse dagen in een
jaar.
Met behulp van deze gegevens kan
een prijs voor de optie worden
vastgesteld. Bij een optietransactie
zijn echter altijd twee partijen be-
trokken en er moet dus ook een te-
genpartij worden gevonden die de
opties op de temperatuur wil
schrijven. In het geval van de bo-
venstaande put-optie op de tempe
ratuur kunnen we bijvoorbeeld
denken aan een energiebedrijf,
waarvan de opbrengsten ook sterk
samenhangen met de tempera-
tuur.

Op het eerste oog lijken opties op
de temperatuur enigszins op een
verzekering. Zo bieden sommige
reisverzekeraars bijvoorbeeld een
sneeuwgarantie voor wintersport-
reizen. Het belangrijkste verschil
bestaat uit het feit dat verzekerin-
gen in het algemeen gebeurtenis-
sen dekken met een lage kans en
een groot mogelijk verlies (denk
aan een brand), terwijl opties op
temperatuur meestal veel voorko-
mende risico's (denk aan een
slechte zomer in Nederland) be-
treffen. Bovendien betalen verze-
keringen alleen in het geval van
schade, en bij opties is de uitbe-
taling afhankelijk van de 'onder-
liggende waarde' (het aantal zo-
merse dagen) en de 'uitoefenprijs'
(bijvoorbeeld 20 dagen),

Opties op temperatuur worden op
dit moment niet op een officiële
optiebeurs verhandeld. In de
Verenigde Staten is er een aantal
gespecialiseerde brokers op deze
markt actief. Vooralsnog zijn deze
opties niet beschikbaar voor de
particuliere belegger. Maar mis-
schien is het in de toekomst wel
mogelijk om je in te dekken tegen
een slechte zomer.

(Bron: IRIS, Institute for Research
and Investment Services van
Rabobank en Robeco, auteur:
Marco Lavooi)

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg
en Rob Jonker.
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