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Braderie valt in het water

Inspelen op de actualiteit kun je
de organisatie van de Vordense zo-
merfeesten (WV en VOV) niet ont-
zeggen. Een wel zeer regenachtige
dag en dan een dweilorkest uitno-
digen, het kon niet treffender.
Echter Pluvius wenste niks geen
toestanden van een "pilsje op een
terrasje".
De kermisexploitant van het kik-
kerspel zei breed lachend van on-
der zijn robuurste snor; "Het is
toch prima zo. Bij mijn kikkerspel
behoort nu eenmaal kikkerweer.
Kan toch niet beter", om er even
later aan toe te voegen " geen
droog brood te verdienen, van-
daag". En dat laatste gold voor alle
standhouders. In feite "geen kip te
zien" bij de stands, hoewel vermel-
denswaardig de aanwezigheid van
onze minister Jorritsma. Haar
moeder, woonachtig in Vorden,
bemandde een stand van de hand-

werkclub van de gereformeerde
kerk en kennelijk wilde onze mi-
nister ter plekke constateren of er
daadwerkelijk zaken gedaan wer-
den!
Tegen de klok van zes uur (som-
migen al in een eerden stadium
)hielden vele standh^^ers het
voor gezien. Met name triest voor
de verenigingen en instellingen
die middels deze braderie hoop-
ten de clubkas te kunnen spekken.
Ijdele hoop, zo bleek.
Het vrouwtje aan het jajnnewiel
staarde triest voor zil^uit. Het
spinnen ging in een monotoon
tempo door. Naast haar een mat-
tenvlechter die ook nauwelijks be
kijks trok. De diverse kermisat-
tracties, caroussel, botsautotjes
e.d. hadden zich de braderie in
Vorden ook heel anders voorge
steld. Ook hier vrijwel geen bezoe
kers. Echter chagrijnige gezichten

zagen we niet. "Als het prachtig zo-
merweer is, zeggen we ook niet we
hebben goed verdiend. Dagen als
deze komen nu eenmaal in ons
vak voor", aldus een der stand-
houders.
De clown op stelten dacht er ken-
nelijk anders over. Verplaatst hij
zich normaal met grote stappen,
het leek er donderdagmiddag veel
op dat zijn stappen twee keer zo
groot waren". Bij het nieuwe on-
derkomen van de Vordense VW
zaten Henk Willink en Reinier
Klein Brinke Vorden te promoten.
Ook zij schikten zich in het onver-
mijdelijke "weinig te doen". In stil-
te hoopten zij dat het weer, een
dag later tijdens de kinderbrade
rie beter zou zijn. Want dat zou
voor de jeugd helemaal sneu zijn.
Vier- en twintig uur later, zo bleek
achteraf, werden zij op hun wen-
ken bediend.

Aankoop terrein voormalig tankstation in Vorden biedt ideale oplossing:

Rabobank Graafschap-West
breidt locatie in Vorden uit
Na een aantal jaren gezocht te
hebben naar een acceptabele
oplossing voor het nopend
ruimtegebrek van de Rabobank
Graafschap-West is er onver-
wachts een oplossing in zicht.
De bank hoopt binnen afzien-
bare tijd aan het huidige kan-
toor aan de Zutphenseweg in
Vorden een nieuw pand aan te
bouwen. Daarna zullen de hui-
dige kantoren in Vorden, Hen-
gelo en Steenderen intern wor-
den aangepast voor een opti-
male bediening aan de particu-
liere- en zakelijke markt

De Rabobank Graafschap-West,
met 120 medewerkers, kampt al
een aantal jaren met ruimtege
brek. Er hebben diverse onderzoe
ken plaatsgevonden om een zo
goed mogelijke oplossing te vin-
den voor dit ruimteprobleem.
Hieraan kon tot op heden geen
goede invulling worden gegeven,
daar zowel in Hengelo, Vorden als
Steenderen op korte termijn geen
mogelijkheden waren voor een
forse uitbreiding van één van de
bestaande gebouwen.

In Hengelo zou mogelijk, in het
spoor van de geplande nieuw-
bouw voor bibliotheek, VW en wo-
ningbouw aan de Raadhuisstraat,
wel extra ruimte voor de bank be
schikbaar kunnen komen. Gezien
de vele procedures die hiervoor
nog doorlopen moeten worden
zou deze optie waarschijnlijk een,
voor de bank, te lange periode in
beslag gaan nemen.

Geheel onverwachts deed zich on-
langs de gelegenheid voor om het
terrein naast het huidige pand in
Vorden aan te kopen. Hier was tot
voor kort een benzinestation ge
vestigd. Op dit terrein kan nu in ei-
gen regie snel gekomen worden
tot realisatie van de gewenste uit-
breiding, mede daar het terrein al
de bestemming heeft van kantoor-
/winkelpanden, zodat er geen wij-
ziging in het bestemmingsplan
hoeft plaats te vinden.
Bij het ontwerp zal er rekening
mee worden gehouden, dat het te
bouwen pand past in het Vordense
straatbeeld (kleinschalig). Ook
wordt er naar gestreefd om vol-
doende parkeergelegenheid te re-
aliseren voor bezoekers en mede-

werkers. Gedacht wordt hierbij
aan een twee laags parkeerdek of
een parkeergarage onder het
pand.

Voor de bediening van de particu-
liere en zakelijke markt zullen de
kantoren in Hengelo, Steenderen
en Vorden alle drie gelijke moge
lijkheden gaan bieden. Dit zal ook
blijken uit de inrichting van de
bankhallen van deze kantoren die,
na aanpassing, grotendeels gelijk
zal zijn. Door een nieuw gedeelte
te bouwen, dat men in de loop van
volgend jaar hoopt te betrekken,
kunnen hier de centrale en spe
cialistische functies van de bank
worden gehuisvest, zoals kantoor-
ruimte voor de algemeen direc-
teur, het secretariaat en adminis-
tratieve zaken.

De aanpassing van de huidige kan-
toren in Hengelo, Steenderen en
Vorden zal plaatsvinden zodra de
bouw van het nieuwe pand in
Vorden is gerealiseerd. Afhankelijk
van de voortgang van de bouw-
plannen wordt verwacht dat het
hele traject van bouw- en verbouw
medio 2001 zal zijn afgerond.

Hoorzitting bungalow-
park Mosselseweg
Namens de Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland wordt op 2
september 1999 vanaf 14.00 uur
een hoorzitting gehouden over
een ingediend bezwaarschrift
tegen het bestemmingsplan
Bungalowplan Mosselseweg.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden

in het gemeentehuis van Vorden.
Tijdens de zitting kunnen belang-
hebbenden hun ingebrachte be-
zwaren toelichten. De zitting is
openbaar.
Als voorzitter van de hoorzitting
zal optreden de heer J. Zegveld van
de provinciale dienst Ruimte, Eco-
nomie en Welzijn.

Openluchtdienst
bij kasteel Vorden
Op zondagmorgen l augustus
wordt er een openluchtdienst ge
houden bij kasteel Vorden op het
fraai gelegen grasveld achter het
kasteel bij de Lodewijkslinde. Op
deze plek is er bij warm weer vol-
doende schaduw en ook van de
wind heeft men daar geen hinder.
Voorganger in deze dienst is de
heer C. Weerda uit Almelo. Er zul-
len mooie en bekende liederen ge
zongen worden onder leiding van
organist W. Kuipers uit Apeldoorn
en ^Mipettist henk Denneboom
uit CTing van Dorth. Het thema
van de dienst is: "Ga niet alleen
door het leven".
Er is in deze openluchtdienst ook
aandacht voor de kinderen en

allerkleinsten is er kinder-
aanwezig op het terrein.

Dus het hele gezin kan mee. Er is
een beperkt aantal stoelen aanwe
zig dus indien mogelijk graag een
klapstoel meenemen. Streekradio
Achterhoek FM zal de dienst recht-
streeks uitzenden.
Mocht het regenen, dan wordt de
dienst gehouden in dorpskerk. Na
afloop is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van koffie
of frisdrank.

Fiets...
de boer op
De organisatie van de jaarlijkse
fietsdag van GLTO afdeling Vor-
den/Warnsveld/Zutphen en de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen zijn
er in geslaagd om een prachtige
route te vinden in de omgeving
van Vorden.
Langs deze route bevinden zich
vijf bedrijven die de deuren open
willen zetten. Bezocht worden een
groot geitenmelkbedrij, een rund-
veebedrijf, een mini-camping een
paardenhouderij en een rietdek-
kersbedrijf.
Tijdens de middagstop worden
pannenkoeken geserveerd en wor-
den de deelnemers aangenaam
bezig gehouden.

Vijfsprong
Voor donderdagavond 12 augus-
tus staat er een „zomeravondrond-
leiding" op de „Vijfsprong" op het
programma. Allereerst zal een der
medewerkers het een en ander
over het bedrijf vertellen, waarna
de rondleiding op sdit biolo-
gisch/dynamisch bedrijf volgt.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLIT1I- AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag l augustus 10.00 uur de heer C. Weeda, Almelo, openlucht-
dienst van de evangelisatiecommissie.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l augustus 10.00 uur dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l augustus 10.00 uur de heer C. Weeda, Almelo, open-
luchtdienst evangelisatiecommissie; 19.00 uur de heer W. Schot,
Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 31 juli 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag l augustus 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag l augustus 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
1-2 augustus pastoor J. van Zeelst. Vorden, telefoon (0575) 551735.

Huisarts
31 juli -1 augustus dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon (0575) 551678.
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 opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge-
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Tandarts 31 juli-3 augustus FA Kuijl, Lochem, tel. (0573)
251684. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

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.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de 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-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De 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-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 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; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 830-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augus-
tus geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je 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. 55 34 05.
Open Tafel iedere 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 man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Verhuisd per 2 augustus
1999 fam. H.J. Eggink De
Boonk 19 naar Pastorie weg
21, 7251 AK Vorden

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06-
51106955.

• Te koop: bosbessen elke
dag vers geplukt. H.G. Pep-
pelman, Twente-Route 5, Heel-
weg, tel. (0315) 24 16 16

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. 46 16 70

• Gevraagd: tuinman (65+er)
voor 3 uur per week Brieven
onder nr. V 22-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: nieuwe aardappe-
len. H. Brummelman, Delden-
sebroekweg 1, Vonden

• Voor wat andersoortige
PLANTEN kunt u te-
p het Kwekerijtje 'De

Rouwenhorst1, Leestenseweg
32 te Vierakker, open op vrij-
dag en zaterdag. De planten
zijn van eigen kwekerij dus
zeer voordelig

Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in- en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: gerstestro van
het land. Pelgrum, Hammink-
weg 4, telefoon 55 12 67

• Jonge werkende vrouw
zoekt zo spoedig mogelijk
woonruimte in Vorden/ Hen-
gelo of omgeving. Brieven
onder nr. V 22-2 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Verse snijbloemen van
eigen land. Ze zijn er weer.
Van eenvoudig en goedkoop
bosje tot diverse creaties.
Overtuig u zelf. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker, plm. 300 m vanaf het
reclmamebord Schoenaker

• 'Verhalen en muziek', op
woensdag 28 juli, 20.00 uur.
Theater Onder de Molen in
Vorden. Reserveren aanbevo-
len via (0575) 55 69 87

• Help ons! Weggelopen: vrij-
dagavond Terveumse herder,
bruin/zwart haar, lange staart.
Heet Floor, is lief. Deldense-
broekweg 17, tel. (0575) 55 40
76

Contactjes
9

Het cement
tussen

vraag en aanbod!

Lekker makkelijk: Pampaschijven

5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

VRIJDAG PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1,— per 100 gram

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

l l j75 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ongerookte achterham

100 gram ff 1998

Gebraden runderrollade

100 gram ff 2j25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 efcengemaakte PIZZA'S f 10,-

WEEKENDAANBIEDING

MAGERE
HAMLARJES

kilof9,95

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +
4 hamburgers
samen F 7,95

Hef Verst5 lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Aanbiedingen
bellfcltalia

Heerlijke
verse

vlaaien
vanaf f 8.95

keuze uit ruim
30 soorten

Deze week:

MilaneSe Vlaai een Italiaanse
bavaroise met verse vruchten goed voor
12 royale punten £ 4 C* QE«f 15?

!8?5

Natuurlijk
vers

van uw
verwen-
bakker

voor maar

o o o o o o o
Prima donna-vlaai
met 'n vleugje amaretto
voor 6 personen

voor

o o o o o o o
Nieuw in de sortering,..

14 soorten Italiaanse
broodjes
ook lekker bij de barbecue. Deze week...

zonnig geprijsd!
mmmmm mama mia!

o o o o o o o
Italiaanse
koffiebroodjes
gewoon geweldig lekker
per stuk f 150
voor maar l •

Zie ook onze dagaanbiedingen

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,

ledere dag ... vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
+• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

9-10-11 augustus
3-daagse

avondfietstocht
Buurtvereniging

De Bruil e.o.
Ruurlo

Start
tussen 18.00 en 20.00 uur

café Nijenhuis,
Batsdijk 1, Ruurlo

voor uw

Strandvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05
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Mogen wij aan u voorstellen:

Geboren op 25 juli 1999 om 02.38 uur en 35
seconden In dem Krankenhaus von Speyer

BEATE ROBIN DIAN

Zij luistert naar de roepnaam

Lara
Gewicht: 3070 gram
Lengte: 51 cm

Adres:
Akaziënweg 15

Neustadt an der WeinstraBe
Zusje van Francka Duitsland
Dochter van Tel.: 0(049)6321 -483732
Marten-Jan en Sonja Fax: 0(049)6321 -483733
Polman-Franck E-mail:msfl.polman@t-online.de

Als u ons wilt bezoeken
gaarne minimaal 48 uur van te voren bellen

Rustig en kalm ging van ons heen onze lieve moeder
en fijne oma

GEZIENA JOHANNA
VREEMAN-ZWEVERINK

WEDUWE VAN A. VREEMAN

in de leeftijd van 86 jaar.

Oegstgeest: T. Vreeman

Vorden: W. Vreeman
R. Vreeman-Susebeek

Wanneperveen: A. Vreeman
T. Vriend

Klein- en achterkleinkinderen

Bijzonder woord van dank gaat uit naar het personeel van
De Wehme.

Vorden, 24 juli 1999

Correspondentie-adres:
W. Vreeman
H. van Bramerenstraat 8
7251 XH Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 28 juli van
13.00 tot 13.15 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum,
waarna de rouwdienst zal volgen.
Aansluitend zal om 14.00 uur de teraardebestelling
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum.

Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster en
tante

G.J. VREEMAN-ZWEVERINK
WEDUWE VAN A. VREEMAN

Vorden: J.A. Visschers-Zweverink
Lochem: T. Leunk

en kinderen

Vorden, 24 juli 1999

FIETS DE BOER OP
De GLTO
afd. Vorden/Warnsveld/Zutphen
en de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen afd. Vorden hebben op
7 augustus weer de jaarlijkse
fietstocht.

Start vanaf de dorpskerk tussen 10.00 en 12.00 uur.
Bezocht worden: groot melkgeitenbedrijf, rundveebedrijf,
mini-camping, paardenhouderij en rietdekbedrijf

"Bescherm mij, o God,
ik neem mijn toevlucht tot U".

Psalm 16

Heel lang was ze bij ons, nu op 91-jarige leeftijd is
overleden onze lieve moeder, oma en overgrootoma

JOHANNA HERMINA GOSSELINK
WEDUWE VAN HENDRIK JAN SMEENK

Vorden: Reina en Niek t

Den Haag: Riet en Joop

Olst: Torn en Irene

Apeldoorn: Hans en Coby

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 22 juli 1999

Correspondentie-adres:
Pieter van Vollenhovenlaan 12
7251 AR Vorden

Onze moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar gelegenheid is
om afscheid te nemen op woensdag 28 juli van 12.00
tot 12.30 uur.
Aansluitend zal de rouwdienst om 13.00 uur worden
gehouden in de Hervormde kerk te Wichmond, waar-
na om ongeveer 14.00 uur de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Wich-
mond.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Withmundi, Dorpsstraat te Wichmond.

Nooit vragend
Nooit klagend
Altijd alles voor zichzelf dragend

Rustig en kalm ging van ons heen onze lieve moeder
en fijne oma

JOHANNA PETERNELLA
BERENDINA

ZWEVERINK-ZWEVERINK •
WEDUWE VAN A.J. ZWEVERINK

in de ouderdom van 87 jaar.

Vorden: G.J. de Rijk-Zweverink
A. Bensink

Vorden: G.J.W. Zweverink
A.H. Zweverink-Gosselink

Zelhem: J.A. Schuppers-Zweverink
E.G. Schuppers
en kleinkinderen

Bijzonder woord van dank gaat uit naar het personeel
van De Wehme.

19 juli 1999
Correspondentie-adres:
G.J.W. Zweverink
'De Steenkamp'
Hengeloseweg 3, 7251 PA Vorden

Heden is rustig ingeslapen onze lieve schoonzuster

J.P.B. ZWEVERINK-ZWEVERINK
(JENNEKE)

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: G.J. Zweverink
H.G. Zweverink-Mombarg

Vorden, 19 juli 1999

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Hoolwf:c|A/nrssovelfl 0315-241451 t/o (fé'Radstake

Schiiiiiittcrondc collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

20 soorten

89.- 99.-
119.- 129.-
149.- 199.-

enz. enz. enz.

OUTDOOR-KLEDING o.a.
Camojar.ks - Cnmobrockcn Khakibrookcn

Gr i xM i ' ! broeken Camo-T-shirts - Urban-shirts
Urbanbroeken - Survivaljacks

BROEKEN met afritspijpen
malen 44 t/m 60, 4 kleuren v.a.

AFRITSBROEKEN ook in
lichtgewicht heren en damesmodellen

Ook SHORTS en BERMUDA'S
khaki - zand - blauw - leverkleur

59.-

VLAAI VAN DE WEEK:

BANANENVLAAI
f 10,-

Muesli-broodj
f 0,55

Appelrondjes
f 1,50

£*/ ,

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Hcclweg/Varssevelri 0315-241451 t/o dcRadsiako

Fonkelnagelnleuwe hagelnieuwe

MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48 ^affe 4 £*|
van 189,00 o^ec voor l DJ

SURVIVAL BROEKEN
nfritsbnrc pijpen
in kleuren: khaki, zwart, groen, blauw

169.-



LETIN yORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex: (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
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

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 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 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats aanvrager inhoud

Biesterveld 21 H. Mulder bouwen bergruimte

ILIEUVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud

Heerlerweg 6, Vierakker mts. Hartemink rundvee en
varkenshouderij

Heidepolweg 2 J.W. Wolters varkensfokkerij
en vleesvarkenshouderij

/MMJEUMELDINGEN

plaats aanvrager

Mosselseweg 4a HJ. Pardijs

Ruurloseweg 48 DJ. Norde

fK^APVERGUNNINGEN

plaats aanvrager

Nieuwstad 12 F. Fransen

inhoud

aanpassing stal aan welzijnseisen
groepshuisvesting en aanleg
speelplaats

aanpassing 2 stallen aan welzijnseisen
groepshuisvesting

herplantplicht

Mosselseweg 11 mw.
Nuelend-Bogchelman

Zomervreugdweg Landinrichtings-
commissie

Lieferinkweg ruilverk^fcing
Hengelo^Rnem

Lindeseweg 18

VERIGE VERGUNNINGEN

aanvrager

inhoud

vellen l ceder

vellen l kastanje l appelboom
(stamomtrek
8-10 cm)

vellen l eik en
2 berken

vellen 4 populieren,
19 elzen en l eik

vellen 146 ml 146 ml
meidoornhaag meidoorn-

haag

plaats

Ruurloseweg 81 mevr. G.C.E. von Mengden-
von Heydebreck

inhoud

vergunning voor het
exploiteren van een
camping

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.

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager

Enkweg 9 Installatiebedrijf
Wim Bosman

Enzerinckweg 10 G. Schuerink

Het Hoge 41 Stichting PCVO

inhoud

uitbreiden
bedrijfspand

verbouwen
varkensschuur

vergroten
schoolgebouw

ontvangen op

14-07-99

15-07-99

16-07-99

Mispelkampdijk 6 D.J.B. Wijers uitbreiden woning 16-07-99
en bouwen
bergruimte met carport

Kamphuizerweg
on-genummerd

lingens Have B.V. bouwen
4 zomerhuisjes

16-07-99

ENNISGEVING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Aanleg plateau op kruispunt Hackfort
Omstreeks donderdag 12 augustus aanstaande start aannemingsbedrijf
Dostal met de aanleg van een plateau (verhoogde kruising) op het kruis-
punt B^kseweg-Hackfortselaan-Kruisdijk te Vorden. Op dit kruispunt
vinden^| veel verkeersongevallen plaats.
In verband hiermee is de aansluiting van de Kruisdij k op de Baakseweg
vanaf donderdag 12 augustus voor alle voertuigen afgesloten. In de week
van 16 tot en met 20 augustus is het hele kruispunt voor alle voertuigen
afgesloten. In de week van 23 tot en met 27 augustus is nog wel sprake
van hinder voor het verkeer, maar kan bestemmingsverkeer weer ge
bruik i^fcen van het kruispunt. Zoals gebruikelijk, geldt voor deze data
een voc^rehoud in verband met het weer.
In verband met deze verkeersmaatregelen wordt doorgaand verkeer tus-
sen Vorden en Baak/Steenderen geadviseerd gebruik te maken van de
N314 (de rondweg Zutphen-Leesten-Warnsveld).

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS

Op dinsdag 31 augustus is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 uur geopend
voor alle lokethandelingen. De eerstvolgende avondopenstelling is op 28
september 1999.

Kinderbraderie een succes
De kinderbraderie die de VW
dit weekend in Voren organi-
seerde, verliep heel wat beter
dat de „grote" braderie op
jongstleden donderdag, die zo-
als bekend letterlijk en figuur-
lijk in het water viel. Met be-
hulp van VW medewerkers wa-
ren de 24 kramen in no-time
opgezet. Daarna was het de
beurt aan de ouders om de kin-
deren te helpen bij het uitstal-
len van de "spulletjes".

Bij sommige kramen was men
pakweg „halverwege" de installa-
tie, of de eerste „koopjesjagers"
kwamen al rondneuzen om te kij-
ken of er iets voor hun gading bij
was. Officieel is er een tijd afge
sproken wanneer de verkoop daad-

werkelijk mag beginnen, maar als
men dan zo graag wat bij je wil ko-
pen wat doe je dan?

Zo te zien hadden de vaders en
moeders van de jeugdige stand-
houders heel wat „oud huisraad"
(overigens wel van goeie kwaliteit)
afgestaan, dat over het algemeen
gretige aftrek vond. Opvallend de
aanvoer van veel en goed bruik-
baar speelgoed. Voor de deelne
mende jongelui, de meesten in de
leeftijd tussen de acht en twaalf
jaar, een geslaagde braderie. Veel
bezoek, dus navenant een leuk
zakcentje.

Een aantal van hen gaf het "zuur"
verdiende geld na afloop van de
braderie direct weer uit aan de at-

tracties op de kermis en dat von-
den de kermisexploitanten uiter-
aard een prima idee, want zij kon-
den na het debacle op de ope
ningsdag van de zomerfeesten, de
centen best gebruiken. Gelukkig
voor hen ook zaterdag droge weer-
somstandigheden.

Gedurende de kermis en braderie
was er volop feest in de plaatselijke
horeca.
Zo waren er achtereenvolgens in
„De Herberg" optredens van het
„Duo Manschot", de „Sweet
Voices" het „Duo Mixxit" en de
showband „Oliver". In bar- bodega
„t' Pantoffeltje" optredens van de
formatie "Roulette", de „Shitt
Happens" en op de slotdag een
party met „Reflex".

Fietstocht
De jaarlijkse Zomertocht die de
V.R.T.C. „De Achtkastelenrijders"
organiseerde, vond ook dit keer on-
der ideale weersomstandigheden
plaats. Deze gezinstocht heeft altijd
twee vertrekpunten et weten bij
„De Herberg" in Vorden en bij „De
Luifel" in Ruurlo. De afstand be
droeg 40 kilometer.
Vanuit Ruurlo gingen 141 personen
van start, die via een schilderachti-
ge route onderweg bij „De
HeRberg" pauzeerden. Dat gebeur-
de omgekeerd bij de 284 deelne
mers die vanuit Vorden vertrokken.
Voor hun was een pauze bij „De
Luifel" ingelast.

Vijfsprong
Voor donderdagavond 12 augustus
staat er een „zomeravondrondlei-
ding" op de „Vijfsprong" op het pro-
gramma. Allereerst zal een der me
dewerkers het een en ander over
het bedrijf vertellen, waarna de
rondleiding op sdit biologisch/dy-
namisch bedrijf volgt.



Superglijbaan „In de Dennen "groot succes:

Mevrouw Peterse 25 e bezoeker
De 62 jarige mevrouw Peterse
uit Utrecht keek zaterdagmid-
dag blij verrast op toen bad-
meester Martin Westerik haar
feliciteerde met het feit dat zij
in dit seizoen de 25.000e bezoe-
ker was die de poorten van het
zwembad „In de Dennen" pass-
seerde. Zij ontving een boeket
bloemen alsmede een cadeau-
bon.

De krasse Utrechtse is geen onbe-
kende in Vorden. Zij brengt hier al
28 jaar haar vacantie door, waar-
van 23 jaar op camping „De
Reehorst".
In deze vakantieperiode komt zij
bijna dagelijks naar het zwembad

om de nodige baantjes te „trek-
ken". Door de fraaie weersomstan-
digheden zal de bezoekersteller
zondagavond zo rond de 26.500
blijven steken. Iets meer dan vorig
jaar op dit tijdstip.

Het totale bezoekersaantal in 1998
bedroeg 34.500. Martin Westerik:
„Gezien de weersvoorspellingen
voor de komende dagen verwacht
ik dat we deze week de 30.000
grens zullen passeren en dan heb-
ben we nog zo'n vijf weken te
gaan". (Het bad sluit zondagmid-
dag 5 september).

Door de bezoekersaantallen heeft
het zwembad „In de Dennen" te

maken met een nieuw fenomeen
te weten: file-vorming! Sinds een
week is de superglijbaan in ge
bruik.
Een groot succes, zo blijkt. Zodra
het sein op groen wordt gezet:
tientallen jongelui in één lange
file op de grote ronde trap om de
beurt af te wachten om naar bene
den te glijden!

Bij aanhoudend zomers weer (25
graden of meer) zal er naar alle
waarschijnlijkheid vrijdagavond
30 juli "Moonlight Swimming"
plaats vinden. Dat wil zeggen dat
het zwembad die avond tot 24.00
uur is geopend. Het bad en het ter-
ras zal feestelijk worden verlicht.

De mogelijkheid om te barbecuen
is aanwezig, terwijl een gezellig
muziekje de sfeer zal verhogen.

In Nederland kan het weer op de
gekste momenten een „buitenge
beuren" in de war sturen. Vandaar
dat het badpersoneel een slag om
de arm houdt. Tot het laatste mo-
ment kan men bellen 0575-
551203 (het zwembad) . Ook is de
plaatselijke VW op de hoogte.
Mocht het "Moonlight Swim-
ming" vrijdag aanstaande niet
doorgaan dan wordt het waar-
schijnlijk verschoven naar vrijdag-
avond 6 augustus. Ook dan weer:
indien het weer geen roet in het
eten gooit"!

Motorcross
Afgelopen weekend tijdens de GP-
zijspancross in België hebben onze
dorpsgenoten Gerwin Wijs en Bar t
Notten goede prestaties verricht.
In de eerste manche is de combi-
natie Kops-Wijs 5e geworden en in
de tweede manche 4e. De combi-
natie Van Werven-Notten werd 9e
in de eerste manche. In de tweede
manche vielen ze uit.

Oer" spannende twee-uurscross
De afgelopen zaterdag door de
motorclub "De Graafschap-
rijders" georganiseerde „twee-
uurs" cross kende een oerspan-
nend verloop. Het uiteindelijk
winnende duo Cees Jan van de
Nooit en Hans Scholten bleven
Stephan Braakhekke en Henk
Hellegers nipt voor!

De 2- uurscross is een wedstrijd
voor teams. Elk team bestaat uit 2
rijders die gezamenlijk twee uur
wedstrijd aan een stuk rijden.
Elk teamlid moet 20 minuten rij-
den en wordt danafgelost door
zijn collega. Nadat iedere rijder 3x

20 minuten heeft gereden komt
het totaal per team dus op twee
uur.
Het meest aantal afgelegde ron-
den in die 2 uur bepaalt de eind-
uitslag.

Nadat het „hek" was gevallen la-
gen twee teams gedurende de ge
hele wedstrijd zij aan zij qua aan-
tal ronden. Vanaf de start lag de
equipe Stephan Braakhekke en
Henk Hellegers op kop, op zeer
korte afstand gevolgd door Cees
Jan van de Noord en Hans
Scholten. Tijdens de laatste twin-
tig minuten van de wedstrijd, met

nog slechts vijf minuten te rijden
alvorens de twee uren voorbij wa-
ren, maakte Henk Hellegers een
fout waardoor Cees Jan van de
Noord hem inhaalde.

Toen wedstrijdleider Gerrit
Arfman exact na 120 minuten de
race afvlagde, bleek dat Cees Jan
zijn geringe voorsprong had kun-
nen consolideren. Hierdoor kwa-
men beide leidende teams op een
gelijk aantal ronden van 99.
Doordat Cees Jan als eerste werd
afgevlagd ging de eindoverwin-
ning naar hem en zijn collega
teamrijder Hans Scholten. In to-

taal legden de 12 deelnemende
teams 937 ronden op het Del-
dencircuit af.
Onder het genot van een hapje en
een drankje reikte voorzitter Joop
Wuestenenk de Kettelarij-boeket-
ten uit aan de drie eerst aanko-
mende teams.

De einduitslag: l Cees Jan van de
Noort/ Hans Scholten 99 ronden; 2
Stephan Braakhekke/ Henk Hel-
legers 99 ronden; 3 Erwin
Plekkenpol/ Klaas Tuininga 96; 4
Gerben Vruggink/ Herbert En-
zerink 93; 5 Wim Schoemaker/
Bert Jan Teunissen 91 ronden.

i langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op

aai i |i

i moeten vaak gedwoci1

-irridat zi| afhankelijk . i n • n

intensieve veri tegii n •••r/orging

K i . u . di ' in
voor zieken en gehandicapten

gaan 6150 mensen op vakantie met de
Zonnebloem Dankzij de hulp van 6400
vrijwilliger' Ook ü kunt helpen! Doe
mee aan de 'Actie Zonnebloemva-
kanties'.Ciro 145, Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem1

B i i

i i .
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Een 27-jarige chauffeur uit Rijssen vloog zondagochtend met zijn tankcombinaüe uit de bocht in de
Wientjesvoort. De vrachtwagen reed richting Ruurlo en kwam aan de linkerkant van de weg terecht. De tank-
combinatie kantelde vervolgens en kwam tegen een boom tot stilstand. Ondanks de enorme ravage raakte de
chauffeur gelukkig 'slechts' licht gewond. De weg tussen Ruurlo en Vorden was vanwege dit ongeluk zondag
lange tijd afgesloten. De politie vermoedt dat de 27-jarige Rijssenaar harder heeft gereden dan de maximaal
toegestaande snelheid van 60 kilometer per uur.

Laatste Midfond vlucht P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden heb-
ben het afgelopen weekend met
hun duiven deelgenomen aan
de laatste Midfond vlucht vanaf
Reims over een afstand van cir-
ca 360 kilometer. De uitslag was
als volgt: J. Meyer l, 15; A en A
Winkels 2, 9, 12, 14, 20; G en H
Boesveld: 3. 4, 5, 6, 7,11,13,19; H.
Eykelkamp 8, 16; H.Stokkink 10;
C. Bruinsma 17; W.Oldenhave 18.

Verder werd deelgenomen aan de

wedvlucht met jonge duiven vanaf
Nivelles over een afstand van ca.
220 kilometer. De uitslag: H.
Eykelkamp l, 9, 16, 17; J. Meyer 2,
4, 8; H. Pasman 3; A en A Winkels
5, 6, 13, 14; E.Bruinsma 7;
CBruinsma 10; T. Wesselink 11,12,
15,19, 20; M. Tiemessen 18.

De wedvlucht vanaf Brive ging
maar liefst over een afstand van
bijna 850 kilometer met uitsteken-
de prestaties van de duiven van W.

Oldenhave: l, 3,4,6,7,8,11,15,16;
G en H. Boesveld 2,14; J. Burgers 5,
12; J. Meyer 9,10, 20; M. Olieslager
13,18,19.

De vlucht met jonge duiven vanaf
Heverlee ging over een afstand van
ca. 180 kilometer. Hier was de uit-
slag: A en A Winkels l, 4, 6; J.
Meyer 2, 3, 7, 8; C. Goedhart 5, 11;
T. Wesselink 9,10,17,18; D. Gotink
12; M. Tiemessen 13, 14; C.
Bruinsma 15,16.

mei ons
in a'n Achterhoek
Now, dat was nog 's een braderie, met al den reagn. Umme nog lange
te heugen. D'r zölt zat standholders wean die 't zolt in de pap nog neet
vediend hebt. Meschien de kraomhuur nog ens neet ebeurd. Maor
jao, da's 't risico van 'n handel, 'n Andere keer volt t'r nog wel 's een
kwatjen tussen de dubbeltjes.
Wiej heb t'r eerlijk ezeg niks van ezeen. Toon en Riek zoln langs kom-
men, ha'w afesprokn. Krek zeuven uur waarn ze ok biej ons. "LaoV
nog maor effen wachten tot 't dreuge is, lao'w hier eers maor koffie
drinken", steln Riek veur. Maor nao de koffie reagn 't nog. Op 't leste
he\v de kaarten maor veur 'n dag ehaald en bu'w an 't kruusjassen
egaon. Zo kreew 'n aovund nog wel kapot.

Wiej heb too metene maor afesprokn veur zaoterdagmeddag timme
dan samen nao Wichem nao de braderie te gaon. At 't dan teminste
dreuge was. En dat was 't. De zunne bakken d'r op. Net heite zat want
dan wo'j al gauw muu van dat gegengel langs de kraome. Dan krie'j
vanzelf dors en 't duurn dan ok neet zo heel lange of wiej zat'n biej
Kriet achter een pilsjen.

Daor köw 't hele spol mooi bekiekn. Mensen beloern kan soms bes
een aadige bezigheid wean. Veural met warm weer. Dan ziej O-bene
en X-bene, dikkonten en bierbuuke, platveute en eksterogen.
"Daor he'j onze buurman Frits ok nog", zei Toon opens, "hee kleurt al
aadig biej".
"Is e ziek ewes of zo?'
O nee, beslis neet, hee warkt as een peerd en hef gin tied umme broen
te wodn. Maor dat mot e van zien vrouw now juus wel. Zien vrouw
lig, at de zunne maor effen schient, languut op 't balkon met heel
weinig an. Zee is dan ok zo broen as 'n nikker.

Now wilt ze volgende wekke nao Drente umme daor de vierdaagse te
fietsen. Maor in eur ogen kan Frits zich daor met zien witte bene
neet laotn zien. Vandaor dat ze een hotjen trugge een zönnebanke
aneschaft heb. Daor mot Frits now eiken aovund nao zien wark een
hotte onder liggen Zee zelf lig t'r trouwens ok geregeld onder, met
enkel en paar schoeveters umme

Dat he'k van de oaverbuurman. Den hef t'r zich al 'n kieker op an-
eschaft. Zogenaamd umme de reeen in 't bos better te konnen zien.
Maor volgens zien vrouw umme nao de tweebenige ree an de oaver-
kante van de weg te kiekn. Want van uut eur slaopkamer heb ze net
zicht op 't vetrek waor de zönnebanke biej de buurn steet.
Zo heur iej nog 's wat op een braderie biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman
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Radio TV Rutjes

advies, verkoop en service
van beeld- en geluidsapparatuur

Wij gaan met vakantie
van zaterdag 31 juli
tot en met zaterdag 14 augustus.

Bronkhorsterweg 4
7221 AC Steenderen

Evenals vorig jaar is in deze periode de winkel
gesloten maar onze werkplaats blijft geopend.

U kunt uw verzoek om service inspreken op een ant-
woordapparaat op ons telefoonnummer
(O575) 45 19 59, waarna Martin met u een afspraak
maakt.
Of u belt direct met onze medewerker Martin,
bereikbaar op telefoonnummer (0575) 45 07 41

De groente-
specialist op
de markt te
Vordert

^^

3 pond Zoete Opal pruimenS?
Tros a 1 kilo tomaten 2?5

1 pond verse champignons 2?5

Volop verse knoflook, nectarines, kersen

KOLDEN HOF's Versmarkt

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

VEENSTRtfS GOEDERENHANDEL
Hcclweg/Varssevcld (0315) 2 4 1 4 51 t/o de Radstake

Mooie 2OMERBROEKEN
in beige • zachtgroen • ecru • blauw enz. enz.

Prima kwaliteit, t/m 62 59,-/69.'

Terlenka broeken grote keuze

ZOMERJACKS
25 soorten!!!!!
beige - ecru - blauw - rood - geel - zachtgroen

enz. enz.
kort - halflang - lang Plenty voorraad

20 soorten HEMDEN met korte mouw t/m 48

20 soorten HEMDEN met lange mouw t/m 48

SWEATER-T-SHIRT-POLO'S

BERMUDA'S - KORTE BROEKEN enz.
SURVIVAL SHORTS - diverse soorten

WERKBROEKEN

VEENSTRA7S GOEDERENHANDEL
Hcelwecj/Varssevcld. (0315) 24 14 51 t/o do Kndst.ikc

Bram s Paris spijkerbroeken
M OA

lengtematen 30-32-34-35-38 49.95 Z voor o*f»~

Vééééééél spijkerbroeken
in stoncwashod, /w.'iit, supcrstonc,
blauw, al v.a. 39.95/44.95/49.95/59.90
Dainesspijkerbroeken 5 modellen
(ook stretch) 49.95/54.95/59.95
Herenspijkerbroeken
denim, beige en zwart, stretch 59.-

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit 44,95 2 voor 79.'

Sterke overalls 46.95 2 voor 89.
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL (0575) 551010 - m (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Gratis zakje kruidenmix
bij onze Italiaanse
broodjes!

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

X >

Appelkaneelvlaai

fO/5
v J

f •>

Muesli-bol
gevuld met krenten en rozijnen,

nootjes en stukjes abrtkoos

aso•
v J

^

Muffins
diverse smaken

O 85
m

^

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057i
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (Oï

^v

J

L. ICMTI rOlfl iJjuuinP-n

5) 55 13 84
575) 57 15 28

Achter het
nieuws
15 miljoen

vluchtelingen

Vergeet ze niet

Giro 999



Kinderbraderie een succes
De kinderbraderie die de VW
dit weekend in Voren organi-
seerde, verliep heel wat beter
dat de „grote" braderie op
jongstleden donderdag, die zo-
als bekend letterlijk en figuur-
lijk in het water viel. Met be-
hulp van VW medewerkers wa-
ren de 24 kramen in no-time
opgezet. Daarna was het de
beurt aan de ouders om de kin-
deren te helpen bij het uitstal-
len van de "spulletjes".

Bij sommige kramen was men
pakweg „halverwege" de installa-
tie, of de eerste „koopjesjagers"
kwamen al rondneuzen om te kij-
ken of er iets voor hun gading bij
was. Officieel is er een tijd afge-
sproken wanneer de verkoop daad-

werkelijk mag beginnen, maar als
men dan zo graag wat bij je wil ko-
pen wat doe je dan?

Zo te zien hadden de vaders en
moeders van de jeugdige stand-
houders heel wat „oud huisraad"
(overigens wel van goeie kwaliteit)
afgestaan, dat over het algemeen
gretige aftrek vond. Opvallend de
aanvoer van veel en goed bruik-
baar speelgoed. Voor de deelne
mende jongelui, de meesten in de
leeftijd tussen de acht en twaalf
jaar, een geslaagde braderie. Veel
bezoek, dus navenant een leuk
zakcentje.

Een aantal van hen gaf het "zuur"
verdiende geld na afloop van de
braderie direct weer uit aan de at-

tracties op de kermis en dat von-
den de kermisexploitanten uiter-
aard een prima idee, want zij kon-
den na het debacle op de ope-
ningsdag van de zomerfeesten, de
centen best gebruiken. Gelukkig
voor hen ook zaterdag droge weer-
somstandigheden.

Gedurende de kermis en braderie
was er volop feest in de plaatselijke
horeca.
Zo waren er achtereenvolgens in
„De Herberg" optredens van het
„Duo Manschot", de „Sweet
Voices" het „Duo Mixxit" en de
showband „Oliver". In bar- bodega
„t' Pantoffeltje" optredens van de
formatie "Roulette", de „Shitt
Happens" en op de slotdag een
party met „Reflex".

Laatste Midfond vlucht P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden heb-
ben het afgelopen weekend met
hun duiven deelgenomen aan
de laatste Midfond vlucht vanaf
Reims over een afstand van cir-
ca 360 kilometer. De uitslag was
als volgt: J. Meyer l, 15; A en A
Winkels 2, 9, 12, 14, 20; G en H
Boesveld: 3, 4, 5,6, 7,11,13,19; H.
Eykelkamp 8, 16; H.Stokkink 10;
C. Bruinsma 17; W.Oldenhave 18.

Verder werd deelgenomen aan de

wedvlucht met jonge duiven vanaf
Nivelles over een afstand van ca.
220 kilometer. De uitslag: H.
Eykelkamp l, 9, 16, 17; J. Meyer 2,
4, 8; H. Pasman 3; A en A Winkels
5, 6, 13, 14; E.Bruinsma 7;
C.Bruinsma 10; T. Wesselink 11,12,
15,19, 20; M. Tiemessen 18.

De wedvlucht vanaf Brive ging
maar liefst over een afstand van
bijna 850 kilometer met uitsteken-
de prestaties van de duiven van W.

Oldenhave: l, 3,4,6,7, 8,11,15,16;
G en H. Boesveld 2,14; J. Burgers 5,
12; J. Meyer 9,10, 20; M. Olieslager
13,18,19.

De vlucht met jonge duiven vanaf
Heverlee ging over een afstand van
ca. 180 kilometer. Hier was de uit-
slag: A en A Winkels l, 4, 6; J.
Meyer 2, 3, 7, 8; C. Goedhart 5, 11;
T. Wesselink 9,10,17,18; D. Gotink
12; M. Tiemessen 13, 14; C.
Bruinsma 15,16.

^^^^ffiyf^^^^^^jj^ff^K'•Pilf
nog tot
l O augustus
f 5.00 voordeel

Rond 10 augustus a.s. moet worden beslist hoe hoog de oplaag gaat
worden van 'Vorden '99'. Er zijn reeds meer dan 400 ex. besteld en
al deze intekenaren ontvangen dit boek over 'een dorp op de grens
van twee eeuwen' dus tegen de voorintekenprijs van f 24.50. Staat
uw naam al op de intekenlijst bij de Openbare Bibliotheek of
Boekhandel Bruna?
Als u al steeds van plan was een exemplaar te bestellen doe het dan
een dezer dagen. Als op 10 augustus de oplaag is vastgesteld geldt
de voorintekenprijs namelijk niet meer. Dan gaat dit royaal, voor een
deel in vier kleuren gedrukte boek vijf gulden meer kosten dus
f 29.50. Ook nog goedkoop, maar waarom zou u dat voordeel van f
5.00 niet benutten?

Een goed advies: ga vandaag of morgen even langs bij Bruna of de
bibliotheek en bestel uw exemplaar. U zult er staks, als het boek
begin september verschijnt, geen spijt van hebben.

Wie belangstelling heeft voor een uitgave die in de toekomst wellicht een
bibliofiele waarde zal krijgen: er verschijnt in september ook een gelimi-
teerde editie met de naamlijst van de bestellers. De prijs van deze in een
luxe linnen band gebonden editie is f 75.00. Informatie: tel. 55 19 28.

Braderie
Wichmond
geslaagd
Of we toch maar even snel een
misverstand uit de wereld wil-
den helpen. In diverse voorpu-
blicaties over de braderie in
Wichmond werd steeds gespro-
ken over een optreden van de
"North HUI Country Dancers"
uit Doetinchem. "Waar het van-
daan komt weten we niet, maar
wij komen hier al een paar jaar.
En wij zijn de "Warnsveldse
Counttry Dancers", zo sprak
een van de dames van de groep.
Ere wie ere toekomt. Bij deze
dus!

Terwijl aan het eind van de zater-
dagmiddag menig standhouder-
(ster) relaxed in zijn stoel achter-
over leunde om te genieten van
het zomerse weer, wisten de leden
van de country dancers uit
Warnsveld zich voortdurend het
zweet van het voorhoofd.Hetzij
met z'n achten, hetzij met z'n der-
tigen ( het aantal doet er in feite
niet toe), een continu optreden
van deze groep.

Veel enthousiasme en onderling
veel plezier, kenmerkte de groep,
die speciaal door de organisatie
(activiteitencommissie van de bil-
jartvereniging KOT uit Wich-
mond) was gecontracteerd om
enig luister bij te zetten aan de
braderie die zaterdag en zondag in
Wichmond werd gehouden.

De rea van de standhouders

over de braderie was geheel ver-
schillend. Sommigen spraken van
„te warm voor een braderie". an-
deren waren redelijk tevreden, ter-
wijl juist bij de standhouders (b.v.
Het Rode Kruis) tevredenheid heer-
ste over de verkoop. Blijkbaar is
een braderiebezoeker eerder ge-
neigd iets uit te geven voor een
goed doel.

Bijvoorbeeld twee kwartjes voor
een tekening van een kasteel of
een historisch gebouw.
Op het bordje in de stand lazen we
"de opbrengst is bestemd voor
onze vrienden in Bulgarije", waar-
mee bedoeld dat het geld wordt
aangewend voor het betalen van
medicamenten die deze vrienden
in Bulgarije zelf niet kunnen beta-
len.
Een mini- draaimolen en een
treintje voor de jeugd, kraampjes
met veel snuisterijen en lekkernij-
en, het was allemaal op de brade-
rie in Wichmond aanwezig. Zelfs
een stand waarbij pa en ma voor
een piek allerhand spijkerbroeken
verkochten. Broeken, ooit gedra-
gen door hun kroost, die inmid-
dels het ouderlijk huis hebben ver-
laten.

Weggooien vonden de ouders zon-
de. "We kunnen er nu tenminste
de 60 gulden staangeld van beta-
len", aldus pa, die van alles de lol
wel in zag. Ook dat is „Braderie
Wichmond 1999".

G E N D A VORDEN
JULI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

28 Theater Onder de Molen: ver-
halen en muziek

28 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

AUGUSTUS
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

3 Pinetum De Belten: rondleiding
4 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrijden
8 In de Reep'n: Kastelentocht

10 ANBO: fietsdagtocht info 0575-
552747/552255

10 Pinetum De Belten: rondleiding
11 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 Marktplein: kunstmarkt
17 Pinetum De Belten: rondleiding
18 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
20-21 Kranenburg: zomerspektakel
21-22 w Vorden: jeugdvoetbaltoer-

nooi
21-28 Vierakker-Wichmond:

feestweek
22 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrijden
24 Pinetum De Belten: rondleiding
25 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 Welfare De Wehme: handwerk-

middag
26 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 HSV De Snoekbaars:

jeugdviswedstrijd
31 Pinetum De Belten: rondleiding
31 ANBO: fietsdagtocht info 0575-

552747/552255

Achter het nieuws
15 miljoen vluchtelingen

Vergeet ze niet

Giro 999



Gezocht:
Callcenter-Agents

Draag jij bij aan het effect van Spaar Select?

SI Verdien ƒ15 tol ƒ20 per uur.

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

SPAARS
SELECT

Uw Financieel Adviseur met effect.

SPAAH SHI.KCT, KOOPMANSIAAN 3, 7005 UK DOETINCHEM
(BELASTINGVRIJ SPAUI-N, LUI-HI-NTI- , BEORIJFSSPAREN. SPAARLEASBNI

r

Wegens uitbreiding met de vestiging te Apeldoorn

vragen wij voor Vorden

resfouranf-
medewerker/ster
voor bediening etc.

Leeftijd vanaf 17-25 jaar. Goede verdiensten

Zutphenseweg l

Vorden

Tel. (0575) 55 42 22

***** Tonny Juffiërfs
j— U
l / T |

AUTOSCHADE
TELBEDRIJF t

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL./FAX (0573) 45 11 61

Klompenfabriek Museum

Heelt kwaliteit, zeer goede service
en messcherpe prijzen!
Klompen al vanaf f prikkie,-
Klompschoenen diverse merken f buitenkansje,-
Laarzen, alle soorten f winstpakker,-
Werkschoenen f treffers,-
Verder slippers, werkkleding, regenkleding etc.

f Pasf a/s bast.

U kunt ons ook dinsdags op de Veemarkt
in Doetinchem vinden.

Goede kwaliteit tegen
ongelooflijke lage prijzen

Kom, kijk en overtuig uzelf. U bent van harte welkom.
Vrijdags gesloten tot 14.30 uur. Verder alle dagen
open, ook 's avonds tot 19.00 uur.
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

Internet www.sueters.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST mm

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575)

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

EEN PJtlMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
melkvee- en

varkenshouderij (m/v)
De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek, hove-
niers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en grondver-
zet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en varkenshou-
derij op zoek naar parttime medewerkers. Een combinatie
van werken bij verschillende bedrijven zodat een vollere
werkweek of een volle baan ontstaat is mogelijk.
Bovendien zoeken wij voor enkele moderne varkens-
houderij bedrijven fulltime medewerkers. Je hebt een
LAS- of MAS-opleiding. Enige ervaring in de melkvee-
of varkenshouderij verdient de voorkeur. De beloning is

goed, conform de CAO-landbouw. Het gaat in de
meeste gevallen om vaste banen. Gemotiveerd?

Reageer dan zeker! Bel René Pot (Oost-
Gelderland) of GerritWeenk (Midden-

Gelderland), 0900 - 9896.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

DIERENPENSION/
HONDENSCHOOL
'DE BATSHEUVEL'

Batsdijk 31, 7261 SN Ruurlo • Telefoon (0573) 46 13 86

Medio augustus start nieuwe cursus
G&6 voor Jonge en gevorderde honden.

Tevens flyball- en behendigheidsbaan te huur. Bel vrijblijvend voor info

Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding
Tel. (0575) 55 32 83
b.g.g. 06-51 10 69 55

Tuuitfe
slaaf de prlfzel
definitief *
knock-oufff!!

Nu alle reeds scherp
afgeprijsde zomerartikelen

U betaalt de afgeprijsde prijs van de twee duurste artikelen
EN KRIJGT HET 3e AFGEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.

mode voor
het héle gezin

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



Troelstralaan 39-43, Zutphcn,Tcl. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20.ÖÈ! uii%
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str. links

mode
z u t p h e n

Overlaadstation
'de Langenbere* in
Zelhem sluit de
poorten
Op l augustus aanstaande zal
de overslaglocatie voor huisvuil
en GFT van de Regio Ach-
terhoek 'de Langenberg* te Zel-
hem worden gesloten.

Al sinds jaar en dag is de Regio
Achterhoek verantwoordelijk voor
de overslag en het verwerken van
afval van de zeventien deelnemen-
de gemeenten. Een belangrijk deel
van de activiteitenten speelde zich
af op de stortplaats 'de Langen-
berg' in Zelhem. Als stortplaats is
het al weer geruime tijd gesloten
maar de locatie is daarna nog wel
steeds in gebruik voor het over-
slaan van huishoudelijk afval en

GFT uit de regio. Naast de over-
slaglocatie in Zelhem zin er in de
Achterhoek ook in Groenlo en in
Lichtenvoorde overslaglocaties.
Deze worden geëxploiteerd door
bedrijven.

Al bij de afwikkeling van de stort-
plaats is contractueel vastgelegd
dat 'de Langenberg' uiterlijk tot l
augustus 1999 gebruik mocht wor-
den als overslaglocatie. Dit leidde
in het voorjaar tot het besluit van
het bestuur van de Regio Achter-
hoek de overslag vanaf l augustus
uit te besteden aan een of meerde-
re vuilverwerkingsbedrijven.
Na een Europese aanbesteding
leidde dit tot de keuze voor de fir-
ma's Dusseldorp (uit Lichten-
voorde) en Roumaat (uit Groenlo).

De firma Dusseldorp exproiteert
vanaf l augustus een eigen over-

slaglocatie aan de Logistiekweg in
Doetinchem (plan Wijnbergen).

Vanaf maandag 2 augustus kun-
nen de gemeenten die tot op hè
den hun huishoudelijk afVal/GFT
naar Zelhem brachten, nu terecht
in Doetinchem.

De tarieven blijven gelijk. Voor de
bedrijven en particulieren geldt
het tarief vastgesteld door de ex-
ploitant van het betreffende over-
slagstation.

Fietstocht
buurtvereniging
De Bruil Ruurlo
Maandag 9, dinsdag 10 en woens-
dag 11 augustus organiseert
buurtvereniging De Bruil en Om-

streken te Ruurlo een driedaagse
avondfïetstocht. Hieraan kan zo-
wel door jong als oud worden deel-
genomen omdat de tochten per
avond niet langer zijn dan 20 kilo-
meter.
Er kan elke avond gestart worden
bij café Nijenhuis aan de Batsdijk
te Ruurlo. Het is gemakkelijk te
vinden wanneer vanaf Kasteel
Ruurlo de weg Zieuwent-Lichten-
voorde wordt gekozen. Vanaf dat
punt is het nog plm. 750 meter
naar het café.

Ook bestaat de mogelijkheid om
één of twee avonden mee te fiet-
sen wanneer er geen gelegenheid
is om al de avonden mee te doen.
De derde avond wordt - indien
hier belangstelling voor bestaat -
afgesloten met een barbecu. Dit
kan opgegeven worden bij het in-
schrijven. Wanneer u wilt genie-
ten van Ruurlo en zijn prachtige
omgeving, mag u deze kans niet
onenut laten. Zie ook de adverten-
tie in dit nummer.

Peter Hoefnagels
en Dini Hiddink
in Theater Linde
De verhalenvertellers Peter Hoef-
nagels en Dini Hiddink treden
woensdagavond 28 juli weer op in
Theater Onder de Molen in Vorden
in het kader van de zomerreeks
Verhalen en muziek'.
Elke woensdagavond in juli en au-
gustus opent Theater Onder de
Molen aan de Lindeseweg 29 in
Vorden haar deuren. Diverse mu-
zikanten en artiesten verlenen
hun medewerking aan deze avon-
den. Naast Peter Hoefnagels en
Dini Hiddink is woensdagavond
ook de Ruurlose goochelaar Wim
Hooghjemstra van de partij.
Reser^^n aanbevolen via tel.
(0575) 55 69 87. Zie ook adverten-
tie.

VWs brengen
elf promotie-
artikelen
Dertien plaatselijke VWs heb-
ben onder leiding van Streek-
WV Achterhoek een serie pro-
motieartikelen op de markt
gebracht. De artikelen zijn alle
getooid met het welbekende
Achterhoek-beeldmerk. De se-
rie bestaat voorlopig uit elf ver-
schillende producten. Leuk als
souvenir voor de bezoekers van
de Achterhoek, maar ook voor
de streekbewoner de moeite
waard.
Er is bewust gekozen voor een
vriendelijke prijsstelling. De se
rie bestaat uit de volgende arti-
kelen: kinder-T-shirt (in vijf ma-
ten), volwassenen-T-shirt (in vijf
maten), grote paraplu's, base
ballcaps, mokken, plunjezak-
ken, rugtassen, katoenen tas-
sen, stickers, sleutelhangers en
pennensets. De ondergrond
van het logo is in de meeste ge
vallen donkerblauw zodat het
Achterhoeklogo duidelijk lees-
baar is.

Evenementen
in Vorden
Op 29 juli en 5 augustus wordt
door de De Snoekbaars open
viswedstrijden gehouden. Aan-
melding kan via de WV in
Vorden. Zaterdag 7 augustus is
er de Beach Party. Zondag 8 au-
gustus houdt In de Reep'n haar
koetsentocht door de omge
ving van Vorden. In het week-
end van 21-22 augustus wordt
het internationale jeugdvoet-
baltoernooi van de w Vorden
gehouden. Van 22 tot 26 au-
gustus is er op de kasteelweide
weer de bekende Country
Living.

Geef een kind de kans van zijn leven!

Violet Falkenburg: Stel dat mijn kind....
"Soms zie ik op de televisie beelden van zieke vaak uitgehongerde kin-
deren met geen draad aan hun lijf. Dan kijk ik naar mijn eigen kroost met
zo'n oerschrik: stel, dat mijn kind er zo aan toe zou zijn.... Want iedere
ouder wil z'n kind toch alles geven wat het nodig heeft. Wij hier, maar
ouders in de derde wereld natuurlijk ook.

Wat zal je je zorgen maken! Als je geen
eten hebt voor het liefste dat je bezit. Als
je niet aan die hoognodige medicijnen kunt
komen, als het ziek is. Als je je pasgebo-
ren baby niet eens een naam durft te ge-
ven uit angst dat het toch niet in leven zal
blijven.

En dan bedenk ik dat onze kinderen toch
heel bevoorrecht zijn, en wij als ouders
ook. Natuurlijk hebben wij ook allemaal
onze zorgen, maar volgens mij verbleken
die bij de zorgen van ou-
ders in de derde wereld.
Gelukkig kunnen wij die
ouders en hun kinderen
een beetje helpen. Met
een beetje van ons
geld. Want door al die
beetjes bij elkaar kun-
nen kinderen naar
school, komt
er betere me- ^^JL
dische zorg jfy:

Violet Falkenburg is bekend als presentatrice
van NCRV-programma's. Zij is ambassadrice
van Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS)
in Hilversum.

en krijgen kinderen een blijere jeugd. En
dan nemen we ook iets van de zorgen van
de ouders weg. En als ik dan 's avonds
weer eens die beelden op tv zie, dan voel
ik het geluk dat dit onze kinderen niet over-
komt," zegt Violet Falkenburg.

Weet u wat zo prachtig is?
Kinderen hebben de toekomst, luidt het
gezegde. Daarom is het belangrijk dat kin-
deren kansen krijgen. Ook kinderen in

arme landen, weeskinderen, verwaar-
loosde of gehandicapte kinderen,
vluchtelingetjes, arme kinderen. En
weet u wat zo prachtig is? Dat wij er
aan kunnen meewerken dat de kans
voor een rooskleuriger toekomst
binnen het bereik van zo'n arm kind
komt. Wij kunnen dat kind de kans

van zijn leven geven!

Helpen heeft zin!
Wie het nieuws volgt, krijgt soms de

indruk dat leed en armoede in de
'derde' wereld alleen maar toe-

nemen. Toch is dat lang niet
altijd zo want de laatste ja-
ren is er ook veel ten goede
gekeerd.
Dankzij hulpprojecten heb-

ben velen een steuntje in de
rug gekregen en zij kunnen

zich nu zelf redden. Onderwijs
is verbeterd, er is medische zorg

gekomen, er zijn meer projecten
opgestart om leefomstandighe-
den te verbeteren.
Ook Internationaal Christelijk
Steunfonds (ICS) werkt hieraan
mee. Daardoor in staat gesteld
door trouwe sponsors en donateurs.
Door middel van projecten die wor-

den gerealiseerd in nauwe samenwerking
met de mensen die het betreft, in samen-
werking ook met plaatselijke kerken, des-
kundigen en organisaties.
En wij kunnen u zeggen dat het hulpverle-
ningswerk van ICS succesvol is. Maar
helaas, het is nog steeds niet af. Er is zo-
veel te helpen.
ICS bestaat al bijna twintig jaar. Gewerkt
wordt in landen als Oeganda, Kenia, Thai-
land, Cambodja en de Filippijnen. Gehol-
pen wordt daar onder andere via het
Kinderadoptieplan. Mensen in Nederland
nemen de zorg voor een kind-zonder-kan-
sen op zich. Daardoor is er ook hulp voor
de school, voor het gezin, voor de dorps-
gemeenschap, voor het kindertehuis.

Gelukkige kinderen
Kinderen met een sponsor zijn gelukkige
kinderen. Zij gaan naar school, zij krijgen
kansen voor de toekomst. Omstandighe-
den verbeteren. Veel kinderen hebben de
afgelopen jaren trouwens al afscheid
genomen van hun sponsor. Zij hebben een
baan gevonden, zij kunnen in eigen on-
derhoud voorzien. Dat is de beloning die
de sponsor krijgt voor zijn steun en
naastenliefde. Die steun kost ƒ 1,50 per
dag, net zoveel als de prijs van een half
brood. Onder bepaalde voorwaarden be-
taalt de fiscus bovendien mee omdat bij-
dragen in aanmerking komen voor belas-
tingaftrek.

Beloning voor sponsor
Een fijnere jeugd en een toekomst voor
een arm kind. Als beloning voor de spon-
sor. De sponsor krijgt behalve het ICS-blad
Weldoen regelmatig informatie over het
eigen financiële adoptiekind. Jaarrappor-
ten, schoolrapporten, een tekening, een
briefje. Er wordt geïnformeerd over de vor-
dering van projecten en over de besteding
van gelden. Sponsors kunnen er ook zelf
aan meewerken dat de afstand tussen zijn
wereld en die van het kind wordt verkleind.
Door een kaartje te sturen, of een foto,

Kinderen met hulpouders zijn bevoorrechte kinderen.

een kort briefje. Natuurlijk is het helemaal
prachtig als een sponsor op bezoek kan
gaan in dat verre land.

Tenslotte de vraag aan u: Wilt u ook een

arm kind de kans van zijn leven geven?
De foto met persoonlijke informatie van
enkele kinderen die verlangend uitzien tot
een sponsor zich meldt, liggen gereed om
verstuurd te worden.

Maak een arm kind gelukkig, geef het die kans!
Voor meer informatie:
Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS)
Bussumerstraat 60,1211 BL Hilversum
Postbus 2480,1200 CL Hilversum
tel. 035 - 6284984
fax. 035 - 6237610 /O C*1

Giro 70730 H>l" c
Bank 70.70.70.406 <g Keurmerk voor verantwoorde

fondsenwerving en -besteding
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OPRUIMING
halve prijzen

50% korting
modecéntrum

Tennissen
op bijna de gehele
collectie dames- en
herenmode

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

Tijdens de bouwvakvakantie van 16 juli t/m 7 augustus zijn wij

geopend
voor lief afhalen van bouwmaterialen op maandag tot en met vrijdag

van 09.00 tot 12.OO uur.

Showroombezoek
voor keukens, sanitair, tegels, natuursteen, enz.

's middags en 's avonds uitsluitend na telefonische afspraak

H
Spoorstraat 28
Tel. (0573) 45 20 00 RUURLO

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"

Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
Zaterdag 31 juli van 10.00 -16.30 uur.
Zondag 1 augustus van 10.00 -16.30 uur.
Maandag 2 augustus van 10.00 -17.00 uur.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse "De Achterhoek"
is aanwezig op het terrein van HCR 't Langenbaergh in het
centrum van Laren (Gld).
Info: VW Lochem, tel. (0573) 2518 98.

Fiê

BHeven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

MEER WETEN? BEL VOOR DE GRATIS FOLDER: 0800-8051

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

te uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Morden.

o£ tapijt coufconnen

l .-\f:'.-,-

•r

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot
50%. U krijgt altijd 10% korting op alle artikelen uit onze totale
kwaliteits-collectie. Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer te
creëren. Grenzen in trends en design worden verlegd voor een
jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest complete
collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding,
raamdecoratie. slaapcomfort en verlichting tot in detail.
Woonaccessoires passend bij de nieuwste woonstijlen, vindt u
in een speciaal ingerichte hoek. Uit deze collecties kunt u nu
kopen met opruimingskorting. Laat dit u niet ontgaan, kom voor
de gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u honderden
guldens voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken
om u aangenaam te laten verrassen.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel. : 0 5 7 3 45 12 39

C o m p l e e t e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n

15 miljoen

vluchtelingen

Vergeet ze niet

Giro 999



Celoog
156 breed, 204 hoog
van 4565,-
van 4495,-

VOOr 2495,-
voor 2495,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOr 1995,-

4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken
incl. halogeen verlichting en open middenkast
met ladenblok, 215 breed, 220 hoog
van 3790,- voor 2995,-

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,-
idem in alpinewit

voor 1995,-
voor 1995,-

3-deurs grenen linnenkast in oud-Hollandse
stijl met onder 3 laden, (antiek wit) 156-200
56 cm van 2495,- voor 1995,-

Auping Auronde in kersenbeits
incl. 2 handverst. spiralen + 2 Auping reflex
matrassen 160/200 cm
van 3490,- voor 2795,-
Slaapkamer Elance
Alpine wit MDF incl. 2 nachttafels + een schuif-
tafel van 1995,- voor 995,-
ook in aubergine kleur VOOf 595,-

Blank Essen met gevlochten riet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- voor 1695,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 140/200
van 1695,- VOOr 1395,-
tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

Nostalgische slaapkamer in antiek wit
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOr 1795,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645,- VOOr 1995,-

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet OU 1149,-

LH'e-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem, 90/200cm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 695,-

Ledikant Tuba
blank massief vuren, 160-200
van 995,- vanaf 395,-

Massief blank houten ledikanten
90/200 cm geia vanaf 279,-
MDF ledikant
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- VOOr 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel of blauw^ksief grenen
90/200 cm van im,- nu 595,-

Scandinavisch ledikant
incl. lade in massief geloogd grenen
90/200 voor 795,-

Massief vuren ledikant
in oosterse stijl 140/200 cm
van 1195,- VOOr 795,-

Kleuterledikant
massief beuken gekleurd, 70/150, incl. latten-
bcidem van 349,- VOOr 249,-

ssstfggfc„„„„.——S»»--?=—:::::"
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Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- nu slechts 2995,-
Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- n u slechts 3995,-
l-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenbtauw incl. rotanhoofdeinde
+ nachtkastje
van 2995,- VOOr 1495,-

Stapelbed in geloogd g
deelbaar met trap en zijhek 90/200

nu slechts 799,
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOr 269,-
Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl poty-
ether matras 80/200 cm

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart, staten divanbed met onderschuifbed
en vefsterkte spiraal. Compleet met 2 poty-
ether matrassen, eenzijdig afgedekt met wol
5 jaar garantie, 80/190 cm
van 1395,- voor 995,-
Ook leverbaar in 90/200

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

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,- VOOr 199,-
70/200 van 289,- VOOr 229,-
80/200 van 299,- VOOr 239,-
90/190 van 299,- VOOr 239,-
90/200 van 319,- VOOr 249,-
90/210 van 339,- VOOr 279,-
90/220 van 369,- VOOr 329,-
120/190 van 389,- VOOr 299,-
130/190 van 419,- VOOr 329,-
140/200 van 479,- VOOr 379,-
160/200 van 559,- VOOr 429,-
180/200 van 639,- VOOr 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca.19 cm
80/190 van 399,- VOOr 229,-
80/200 van 329,- voor 259,-
90/190 van 329,- VOOr 259,-
90/200 van 369,- VOOr 289,-
140/200 van 639,- VOOr 459,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOf 549,-
80/200 van 800,- VOOf 549,-
90/190 van 895,- VOOr 599,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOr 699,-
140/200 van 1380,- voor 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOr 595,-
80/200 van 799,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-
Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen,
Leverbaar in alle maten.

Ledikant Toscane

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal + matras. 140/200 cm.

nu 1395,-
ook in andere maten leverbaar.

/
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