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Rodenburg doorstaat
TNO-testen met glans

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

t Is goed, omdat *t aan TNO voldoet!
En zo is -dat. Want slagers van Het
Worstmakers Gilde werken volgens
een kwaliteitsplan. Zo ook slagerij
Rodenburg in Vorden.

Topkwaliteit, hygiëne en veiligheid staan
bij de vakmensen van het Gilde hoog in
het vaandel. Daarom worden zowel vlees
als vleeswaren op onaangekondigde tijd-
stippen uit het assortiment gehaald en
bij TNOvoeding te Zeist heel nauwkeurig
onderzocht. TNO staat voor Toegepaste
Natuurkundig Onderzoek. Een onafhan-
kelijke instelling die door middel van
een microbiologisch onderzoek de kwali-
teit van de produkten beoordeelt. En

heel goed controleert dat wat er niet in
hoort er ook niet in zit.

Zoals u iPKg verwachten zit dat bij
Slagerij Rodenburg heel goed.
Rundergehakt, boterhamworst, nasi-
vlees, kipfilet en rookworst hebben de
kwaliteitseisen van TNO gemakkelijk
doorstaan^Ép bovengenoemde produk-
ten haalde^^ia een grondige analyse een
gemiddeld cijfer van 8,3. Een resultaat
om trots op te zijn. En voor TNO-voeding
een reden om hier een certificaat voor
uit te geven. Het is weer eens gebleken.
Het team van slagerij Rodenburg staat
voor kwaliteit, hygiëne en veiligheid. Nu
en in de toekomst.

D-Day Opera tion Friendship:

zonnig en gezellig!
Zo'n dikke 100 personen waren afge-
lopen vrijdag aanwezig op de interna-
tionale ontmoetingsdag van Oper-
ation Friendship bij de Graspias van
de familie Graaskamp. Nadat de voor-
zitter van OF Nederland, Huub
Winkeler uit Vorden. de groepen uit
Soest/Baarn, Veenendaal en natuur-
lijk ook Vorden had verwelkomd, kon
het D-Day gebeuren beginnen.

De groepen werden gemengd met elkaar
en werden teams gevormd. Met verschil-
lend gekleurde armzweetbandjes waren
deze teams ook voor de bezoekers her-
kenbaar. Onder een overwegend zonnige
hemel werden zaken als boegsprietlo-
pen, tractorband met passagier over het
meer slepen, de zeephelling bedwingen,
een estafette doen (met kruiwagen en
passagier, vervolgens zaklopen en met
z'n zessen langlaufen op l paar ski's !),
een zo hoog mogelijke stapel met (lege)

Nü boeken
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bierkratten maken en volleybal gespeeld.
Bij het boegsprietlopen werd door 2 per-
sonen de spriet bijna volledig bedwon-
gen en bij het kratten stapelen werd een
recordhoogte bereikt van 23 kratten!
Zowaar bijna een Amerikaanse wolken-
krabber.

Natuurlijk werd er ook flink gekletst en
soms ook lekker lui onderuit gehangen.

Om 17.30 werd het startsein gegeven voor
de husselvlees maaltijd en moest het ge-
klets even plaats maken voor gekauw en
geslik. Vanaf 20.00 uur begon het avond-
programma dat om 21.00 uur werd opge-
luisterd door een jamsession van elkaar
kennende muzikanten door OF
Maarten and his Gang" gedoopt. Met
medewerking van het publiek bleek de
afwezige zanger vervangbaar door een
aantal dames. Binnen de Amerikaanse
groep bleek een bijna voltallige rock-
band te zitten en na het uitwisselen van
de instrumenten en het onvermijdelijke
opschroeven van het volume, kon de OF
groep kennismaken met "the Bathroom
Ninja-boys". Om 23.00 uur sloot de voor-
zitter Jur Ooijman de happening af en
ging een ieder huiswaards. Eigenlijk zo-
als verwacht en gehoopt, kon worden te-
ruggekeken op een geslaagde dag en
avond.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 aug. 10.00 uur openluchtdienst bij kas-
teel Vorden, voorganger G. Beetóng, Enschede.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 aug. 10.00 uur ds. J. Schipper. Winters-
wijk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 aug. 10.00 uur (zie Herv. kerk); 19.00
uur ds. Th.P. van Belzen, Nijverdal.

RJC kerk Vorden
Zaterdag l aug. 18.30 uur eucharisitieviering.
volkszang.
Zondag2 aug. 10.00 uur eucharisitieviering.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag l aug. 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 2 aug. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
2-3 aug.: frater Broekman. Vierakker, tel. (0575)
441286.

Huisarts 1-2 aug.: dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. (0575) 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen óf een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
1-2 aug.: WA. Houtman, Vorden, tel. (0575)
552253. Spreekuur voor ̂ fcwigevallen zaterdag en
zondag van 1130-12.001̂

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dsgeüjks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en l^t-19.00 uur. Hartbewa-
tóng en intensive care ̂ lelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdelmg 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

VOOR DIRKT! DR1NGFNDM H U I . l'
VAN:

I'OI U i l A M I U I I A\( l MKAMW' l l K
Telefoon 1 12

POLITIF VORDEN:
daj; en nacht (05715) 55 12 W

K R A N D V V I l iR : dav; en nacht 112
A M I H I I . ANCI : daj; en nacht 112

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 apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wït-
haar. tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0575) 461400. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24

uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (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, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij het SWOV-kantoor, Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgemsgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

VW-kantoor tel.
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56. Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
de SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel.
(0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo. tel. (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV. tel.
553405.
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FEESTWEEK
AANBIEDINGEN

Echte Limburgse

DEZE WEEK:

VLAAIEN
keuze uit ruim 30 soorten

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

Bij inlevering van deze bon
050

T een feestelijke korting van £.• v/
i OP UW VLAAI NAAR KEUZE T

•Peren-Advocaat VLAAI

FEEST AANBIEDINGEN
krakelingen

6 voor3.50

400
•

kokos makronen met rum-rozijnen
125. per stuk

VORDENSE STOET
een lekker meergranenbrood van

'zuivere molenmaling. Puur ambachtelijk on dus
"een gezonde oase in deze welvaartswoestijn, dit week-end

250
•

Volop keuze uit Italiaanse broodjes:
Ciabatta's en Panini's

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Wegens vakantie zijn we vanaf

zaterdag 8 augustus
tot en met
zaterdag 15 augustus
GESLOTEN

interieuradviseur
t*

) t (Ü> w (Ü> S®® /É®'S^ötwp^l^
'de woonwinkel van Warnsveld1

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

in Vorden zoekt per direct een

full-time medewerker m/v
18-22 jaar.

Tevens zijn wij op zoek naar

part-timers/weekendhulpen m/v
vanaf 15 jaar.

Telefoon (O575) 55 43 55

Contactjes
/ r i jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr
of inlichtingen 1.- extra Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening ge/on-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contact jes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden Schrifteli jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

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

• Te koop: bosbessen, da-
gelijks vers geplukt. Peppel-
man, Twente Route 5, Heel-
weg, tel. (0315) 24 16 16

• Te koop: z.g.a.n. airco
AEG, nw.pr. f 2450,-, vr.pr.
f1600,-. Oude staande klok
hoogte 1.93 m, prijs f 1250,-.
Inl. (0575) 55 31 35

• Te koop: jonge hennen
aan de leg. Tevens jonge kal-
koenen. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, tel. (0575) 46
1670

• Te koop: mooi schoon tri-
ticale stro zo van het land.
Ook kleine partijen. Nijland-
weg 6, Wildenborch (0575) 55
69 21 of 55 65 19

• GjAaagd: hulp in de huis-
houwng 2 morgens per week
van 09.00-12.00 uur. Voor alle
voorkomende huishoudelijke
werkzaamheden. Zelfstandige
ervaring vereist. Brieven on-
der j^ R 10-1 bureau Con-
taclBostbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: fietsdrager voor 2
fietsen incl. extra steun voor
caravanmontage, compl. met
lichtbak, merk DBC, z.g.a.n.
f 150,-. Diepvrieskist 330 Itr. f
50,-. Opblaasboot voor 2
volw. + 1 kind met peddels
f50,-. Ant. franse comptoi-
seklok f 1200,-. Tel. (0575) 55
6892

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor de zaterdag-
morgen. Brieven onder nr. V
20-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: Honda V F 7505
i.z.g.st., bj. 1982, km-stand
43.000, vr.prijs f 3500,-. Tel.
(0575) 46 75 01

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

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

• Te koop: Honda MTX, geel-
zwart, mooi, origineel, vr.prijs
f2250,- (incl. verz.). Tel.
(0575) 55 68 12

• Damesbrommer, f 550,-.
Fred Fransen, tel. 55 14 59

Als de zon er is, moet je er ook van genieten.
Daarom lekker-vlug-klaar aanbieding
5 pampaschijven 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

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f ij~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Aalrauchschinken
100 gram ff 1,98

Pekelvlees

100 gram ff 1989

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

500 gram Hblappen
f6,98

500 gram frJcandeau
f5,98

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 vlindervinken +

4 saucijsjes

samen ff 7,9 S

Het adres voor uw barbecue-partij

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

• Te koop: mooi hooi, f 5,-
per baal en tarwestro van het
land. H.J. Pardijs, Wilden-
borchseweg 7, tel. 55 67 00

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in{
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Te koop: Mamya 645
tOOOs met PD prisma, sekor
2.8/80 mm, C3.5/150 mm,
2.8/45 mm, winder en div. ac-
cessoires in fototas. In één
koop. Na 18.00 uur (0575) 55
1341

Vishandel
'Hengel'
Raadhuisstraat 51 a,

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 34 60

Aanbiedingen geldig
maandag 27 Juli t/m zaterdag 1 augustus

Watermeloen
l98 spitskool

per schijf O.9
500 gram 1."

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Griekse Vlktorla

druiven
500 gram 1?8

Vul nu uw diepvries

Holl. sperziebonen
per kilo

198

Voorgekookte

Bistro
krieltjes

3?8
per kilo

NU VOLOP ZOMERFRUIT



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Marloes
JANNA WILLEMINA

Marloes is geboren op woens-
dag 15 juli 1998 om 19.50 uur.

Evert en Simone
Rozendaal

Walterslagweg 10
7223 KB Baak
0575-44 16 54

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en mijn zus-
je

Britt

Ze is geboren op 23 juli 1998
en weegt 3800 gram.

Peter, Jacquelien en
Liz Kooning

De Boonk 29
7251 BT Vorden
0575 - 55 16 69

Zo gewoon en toch zo heel
bijzonder

zo alledaags, maar steeds
weer een wonder.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Patrick

26 juli 1998.

Broertje van Elvira

Jan en Erna
Groot Jebbink-Huetink

Oude Zutphenseweg 4
7251 J P Vorden
0575-551031

Wij rusten van 13.00 tot
15.00 uur en na 22.00 uur

Voor de vele blijken van be-
langstelling en oprechte deel-
neming, ons betoond na het
overlijden van mijn lieve vrouw
en zorgzame moeder en oma

JOHANNA
GERRITDINA

LEUNK-ZWEVERINK

betuigen wij onze hartelijke
dank.

T. Leunk
kinderen en
kleinkinderen

Galgengoorweg 15a
7241 RV Lochem

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
29 augustus vol

26 september - 31 oktober
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
f77,50p.p.

RARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Wij zijn weer begonnen met de

verkoop
van onze zelfgekweekte
snijheesters, zomerfaloe-

men, trosanjers etc.
Geopend alle dagen van

07.00 - 22.00 uur

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

In plaats van kaarten

Jan is 65 en Jo is 70 geworden.
Dit willen wij met jullie vieren.
Met deze gelegenheid kunt u ons feli-
citeren op zaterdag 8 augustus vanaf
20.00 uur bij 'De Luifel', Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

Jan Koeslag en Jo Grotenhuis

Hengeloseweg 10
7261 LV Ruurlo

Altijd klaar gestaan voor iedereen.
Maar aan het eind vocht je alleen.
We konden niets meer voor je doen.
Maar wij zouden het altijd met je overdoen.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven, is na
een liefdevolle verzorging in het ziekenhuis 'Het
Nieuwe Spittaal', heden rustig ingeslapen onze lie-
ve moeder en oma

HELENA
STRAALM AN-VESTERIN K

WEDUWE VAN HENDRIKUS STRAALMAN

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden, 24 juli 1998
Insulindelaan 40

Henk en Ivonne
Roy
Nick
Wesley

Correspondentie-adres:
Stokebrand 173
7206 ED Zutphen

Onze moeder en oma is opgebaard in het uitvaart-
centrum 'Monuta', Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren
dinsdag 28 juli van 19.00 tot 19.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag
29 juli om 11.00 uur in jg^ngenoemd uitvaartcen-
trum, waarna aansluiterlRe begrafenis zal plaats-
hebben op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Met verslagenheid nemBr wij kennis van het plot-
selinge overlijden van ons trouwe lid, mevrouw

J.A. SCHIMMEL-HOEVERS

Zij was 36 jaar lid van ons koor.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

Bestuur, dirigent en leden
Vordens Dameskoor

Vorden, juli 1998

„Blijf met mij, Heer"

In de namiddag nam de Here tot Zich, mijn geliefde
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, oma, over-
oma, zuster en schoonzuster

FREDERIKA BERENDINA
OONK-GOSSELINK

* Vorden,
12 februari 1907

t Zutphen,
20 juli 1998

G.J.C. Oonk

Riek en Henk Strang
Henk-Jan en Ria

Lyzanne en Renzo

Gerbert en Merian
Nienke en Jo-Anne

Henk en Henny Oonk
Jeffry en Marleen

Jos

J.H. Smeenk-Gosselink

C. Oonk-Okkerse

H.J.W. Esselink-Oonk
Correspondentie-adres:
Familie H. Strang
Prins Clauslaan 4, 7251 AS Vorden

De begrafenis heeft 24 juli te Vorden plaatsgevon-
den.

Dankbetuiging
Liefdevol zijn de herinneringen,
groot is de leegte die hij achterlaat.

Uw medeleven in de vorm van brieven en kaartjes
en telefoontjes na het overlijden van

HENDRIKUS WENTINK

was een geweldige steun voor ons.

Fenna Wentink-Huurneman
kinderen en kleinkinderen

Kieftendorp 15
7255 MG Hengelo (Gld.)

SCHAARPLATFORM

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Buurtvereniging
De Bruil

maandag 10, dinsdag 11
en woensdag 12 augustus

a.s.

Starten tussen 18.00 en
20.00 uur bij café Nijenhuis

Batsdijk 1, Ruurlo

. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f 70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Vakantieplannen?
Met Kerst/Oud & Nieuw

of de krokus?

Wij maken voor deze drukke periodes
nu alvast graag een voorreservering voor u.

Rabobank
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40
Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

"J®
^f

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA - Teetoon (0575) 55 18 85

de enige echte....KIWI'S
10 stuks

zoete BLAUWE DRUIVEN
kilo

Q5Q
%J M

doe eens Iets endere... BLEEKSELDERIJ
per struik

f 98
| m

malse SLA
2 krop

179
| ,

voorgekookte KRIELUES
kilo

Q98
qj.

WITTE/KOOL ANANASSALADE
200 gram

O4Q

^B
alle aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 29 juli t/m zaterdag 1 augustus

KERNHEM
100 gram

093

^^mCHAUMES
100 gram

MIREE kruidenkaas
kuipje, 1 50 gram

75

SCROCCHI knoflook of rozemarijn QQC
per pakje ^J.

MACON, heerlijke rode wijn
per fles

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

| f|95
IUi
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

B ïele/ax gemeente; (0575) 55 74 44,

maandag tot en met vnjdag van
&30 tot 1200 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 1700 uur.

• AvoTuJopenstening afd. bestuur onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in jutt, van 1830 tot 19.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
publicaties in Gemeentëbuiïetin)

• Spreekuren burgemeester en

Burgemeester EJ.C, Kamerling:
maona\2j5morgen van 11.00- 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D J. MuIdergeMeuIenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 20.30 uur,
woensdag van 13JO tot 1730 uur,
donderdagvan 1330 tot 1730 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uui:

OUWAANVRAGEN

plaats

Stationsweg 23

Dorpsstraat 30

Hertog Karel van
Gelreweg 12
het Vaarwerk 18
en 20
Holtmaet 1

aanvrager

MA Timmerije

BJ. Platenburg

J.Jansen

J. van Zuilekom en
H. Vriend
B. Wijs

inhoud

bouwen garage/berg-
ruimte/houtopslag
vernieuwen en vergroten
garage/bergruimte
bouwen werkplaats

veranderen en vergroten
garage/bergruimte
bouwen woning

datum o

17-07-98

17-07-98

20-07-98

21-07-98

21-07-98

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

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEI

bouwvergunningen
plaats aanvrager
Holtmaet 9 DJ. Besselink

Vierakkersestraat- R. Bouwmeister
weg 45b, Vierakker
Biesterveld 32 en 34 J.L. Grube

Vordensebosweg l M.W.C.T. Dierking

Kerkhoflaan 7 J. Muntjewerff

Vierakkersestraat- HJ. Rietman
weg 45, Vierakker

inhoud
bouwen woning m
garage
bouwen woning

vrijstelling
dakhelling

bouwen twee-onder-één-
kap-woning met garages
vernieuwen en verande- hoogte

Biesterveld 21

hetJebbinklO

H. Mulder

W. Sanders en

ren woning

bouwen twee dak-
kapellen
bouwen woning

bouwen woning met
garage/carport
bouwen woning met

mw. E. van het Hof dubbele garage

Ruurloseweg 63 J.H. Welleweerd bouwen garage/berg-
ruimte

bestaande
architectonische
vormgeving
bodemonderzoek

hoogte
afstand zijgrens
bouw hoofd-
gebouw

bodemonderzoek
afstand perceel
grens
hoogteBiesterveld 3 C. Limpers en mw. bouwen woning met

E. Nieuwenhuis garage
Het Hoge 36 Vereniging voor vergroten onderwijs gebouw

Protestants Christelijk
Onderwijs Vorden

Biesterveld 57 M. Jansen bouwen woning met hoogte garage
garage

Biesterveld 51 GHAM. Stapelbroek bouwen woning met
garage

Biesterveld 23 W. Bosch bouwen woning met hoogte
garage/carport

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
Hoetinkhof84 FAWoestenenk
Lankhorsterstraat J.P.Th. Kalkwijk
12, Wichmond

sloopvergunningen
plaats
Industrieweg l

Maandagweg 8
Wilmerinkweg 4
Zelledijk 9
Ruurloseweg 63

aanvrager
Jansen Metaalwaren B.V.

WJ.H. Teunissen
G.W. Rexwinkel
HJ. Wasseveld
J.H. Welleweerd

inhoud
bouwen bergruimte
bouwen kas

inhoud
gedeeltelijk slopen bedrijfspand
met woning en geheel slopen
garage/loods
gedeeltelijk slopen plafond
slopen schuurtjes
slopen twee schuren
slopen schuur

kapvergunningen
plaats aanvrager inhoud herplantplicht
Vierakkersestraat- J. Opdam vellen 3 populieren -
weg 47, Vierakker
bij pand Nieuwstad 61 Gemeente Vorden vellen 2 eiken

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 31 ju-
li tot en met 27 augustus 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer N.R. Bronkhorst, Flamingoplein 22, 6921VT Duiven, voor het oprichten

van een detailhandel voor bandenservice op het perceel Burgemeester Galleestraat
67b te Vorden;

2. firma A. Beeftink en Zn., Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden, voor het oprichten van
een inrichting voor de opslag van goederen op het perceel Ambachtsweg 5 te
Vorden;

3. autobedrijf R. Nijenhuis, len Dalessingel 211, 7207 LD Zutphen, voor het oprichten
van een herstelinrichting voor motorvoertuigen op het perceel Burgemeester
Galleestraat 67e te Vorden.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR BOUWEN BERGRUIMTE

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 8 sub c.
van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in artikel 5, lid 3.1 sub a. ten derde (maximaal toegelaten oppervlak-
te) voor het bouwen van een bergruimte op het perceel Almenseweg 2a te Vorden.

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

ANBRENGEN DEEINITIEVE VERHARDING AMBACHTSWEG,
HANDELSWEG EMmDUSTRIEWEG (GED.)/ VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN "VORDEN CENTRUM EN OOST 1994"

Burgemeester en wethouders zijn van plan om de definitieve verharding in de
Ambachtsweg, Handelsweg en een gedeelte van de Industrieweg aan te brengen.

De werkzaamheden aan d^^nbachtsweg bestaan hoofdzakelijk uit:
- De bestaande elementenverharding (noodbestrating) van 6 meter breed vervangen

door een asfaltverharding van 5 meter breed.
- Het aanbrengen van twee molgoten van 0,5 meter breed bestaande uit grijze be-

tonstraatstenen.
- Het aanbrengen van twee rabatstroken van 2 meter breed bestaande uit heidepaar-

se betonstraatstenen.

De werkzaamheden aan de Handelsweg en het gedeelte van de Industrieweg bestaan
hoofdzakelijk uit:
- De bestaande elementenverharding (noodbestrating) van 6 meter breed vervangen

door een asfaltverharding van 5 meter breed.
- Het aanbrengen van twee fietssuggestiestroken van 1,50 meter breed bestaande uit

rode betondubbelklinkers.
- Het aanbrengen van twee molgoten van 0,5 meter breed bestaande uit grijze be-

tonstraatstenen.
- Het aanbrengen van twee rabatstroken van 0,5 meter breed bestaande uit grijze be-

tondubbelklinkers.

Deze inrichting sluit aan bij het categoriseringsplan en de nieuwe inrichting van het
oude gedeelte van het bedrijventerrein Werkveld (Industrieweg, Nijverheidsweg).

Voor deze inrichting is vrijstelling noodzakelijk van het bestemmingsplan "Vorden
Centrum en Oost 1994" (toepassing artikel 14, lid 8). Deze vrijstelling omvat tevens
een actualisering van de inrichtingskaart van dat bestemmingsplan voor de
Ambachtsweg, Handelsweg en een gedeelte van de Industrieweg.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op dit plan.
Vanaf heden tot en met donderdag 27 augustus aanstaande, kunt u de inrichtingste-
kening en de inrichtingskaart van het bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis
op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij). Gedurende deze termijn kunt u uw
zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemeester en
wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw reactie ook mon-
deling kenbaar maken aan de medewerkers van de betrokken afdeling

IFT GEMEENTEHUIS BUITEN WERKING

Van 20 tot en met 31 juli 1998 is de lift van het gemeentehuis (in het kasteel) buiten
werking in verband met onderhoud. Dit kan betekenen dat bezoekers die voor de toe
gang tot het kasteel (voor bijvoorbeeld burgerzaken of gemeentebelastingen) afhanke-
lijk zijn van de lift, overlast kunnen ondervinden. Deze bezoekers worden verzocht
van tevoren telefonisch te overleggen met de betrokken afdeling of (indien mogelijk)
het bezoek uit te stellen tot na de onderhoudsperiode.

De overige gebouwen bevatten geen liften en zijn dus zonder belemmeringen toegan-
kelijk.



BS ONDERZOEKT WONINGMARKT IN REGIO STEDENDRIEHOEK

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert dit jaar een landelijk onderzoek uit
naar de woningbehoefte. Tussen nu en 31 december van dit jaar benadert het CBS
9.000 personen in de 13 gemeenten van de Regio Stedendriehoek telefonisch met vra-
gen over leefsituatie, woonsituatie en verhuisplannen. De uitkomsten van het onder-
zoek worden gebruikt om uitspraken te doen over de leefsituatie en de woningmarkt.

Om per gemeente in de Regio Stedendriehoek een beeld te krijgen van de lokale wo-
ningmarkt worden nog eens 8.000 enquêtes gehouden. Het onderzoek moet onder
meer zicht geven op de volgende vragen:
- zijn er in de Regio Stedendriehoek voldoende betaalbare woningen aanwezig zijn

voor huishoudens met een lager inkomen;
- aan welke woningen bestaat de komende jaren behoefte;
- waar moet op worden gelet bij het beheer van de bestaande woningvoorraad.

De gemeente Vorden stelt het op prijs als u aan dit onderzoek mee wilt werken.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-

rende de openingstijden,

ligt met ingang van 31 juli tot en met 10 september
1998, ter inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer H. Arends
adres: Dorpsstraat 5
woonplaats: 7234 SM Wichmond
adres van de inrichting:Lankhorsterstraat 16
om: vergunning voor een

herstelinrichting voor
landbouw-werktuigen

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

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 11 septem-
ber 1998. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoed-
eisend belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat ver-
zoek is beslist.

Datum: 28 juli 1998.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44.

DRUKKERIJ
WEEVBZS
VORDEN - TEL 0676 661010. FAX 661088. BBS 684O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7280 AA

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, geduren-

de de openingstijden,

ligt met ingang van 31 juli tot en met 27 augustus 1998,
ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer G.J. van Ark
adres: Wildenborchseweg 19
woonplaats: 7251 KB Vorden
adres van de inrichting:Wildenborchseweg 19
om: revisie-vergunning voor een

agrarisch bedrijf, een pension
en een kampeergelegenheid

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten in het belang van de bescherming van het milieu^

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage-
,legging. ^

ichriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeente^P
stuur worden ingediend vóór 28 augustus 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 28 juli 1998.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

De Stiepel
Woningcorporatie

VERHUIZING
vanaf woensdag 29 juli a.s. 12.00 uur is ons
kantoor in Hengelo (Gld.)

gesloten
zeer dringende storingen kunt u
melden via storingsnummer
(0575) 46 14 00

Met ingang van maandag 3 augustus a.s. zijn wij bereik-
baar in ons nieuwe hoofdkantoor aan de
Dr. Grashuisstraat 8 te Zelhem.
Het centrale telefoonnummer: (0314) 62 61 26
Het nummer voor reparatie verzoeken:
(0314) 62 61 40

ROUW
"vanuit de praktijk van het Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid"

Dagelijks worden vele
mensen met het verlies
van een dierbare gecon-
fronteerd. Het is één
van de meest ingrijpen-
de gebeurtenissen die
mensen kunnen mee-
maken. Rouw is daarbij
een gezonde reactie. De
aandacht van familie en

vrienden is in het begin
intens, maar zakt on-
vermijdelijk weg. Men
kan met allerlei licha-
melijke en psychische
klachten reageren. Wei-
nig eetlust, slecht sla-
pen, neerslachtig zijn.
Soms duurt het enkele
maanden, soms jaren.

MEER WETEN? EROVER PRATEN?
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
(NFGV) verstrekt u gratis themabrochures. Bel het
NFGV: 030 - 297 11 97, of schrijf naar NFGV
postbus 5103, 3502 JC UTRECHT.

Erover praten? Bel de Korrelatie Hulpl i jn : 030 -
2331335

Digitale
camera

wilt u een foto in Contact,
bijvoorbeeld van uw winkelpand

of een product dat u wilt verkopen
en extra onder de aandacht wilt

brengen?

Neem dan eens contact met ons
op.

Wij zijn in het bezit van een
digitale camera.

Wij zorgen er dan voor dat de foto
wordt geplaatst in uw advertentie

of bij een redactioneel stuk.

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

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



Weer volop activiteiten in Vorden in augustus:

Van Beach Party tot koetsentocht

Richt uw
koopvizier
op Vorden

Nog volop
opruiming bij

Visser
M O D E

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

OPRUIMI

thd "o be

Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21,
Telefoon (0314) 6i

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

SPEELGOED
HUISHOUD- EN (
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 1Ï

SUETERS
7251 BA VORDEN

BARENDSEN
laat er geen gras over groeien
wij geven

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

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

Fam. J. Hiritink

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Openings-
tijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrtfdag
zaterdag

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17

VORDEN

Zutphenseweg 24

tel. (0575) 55 15 14

EIBERGEN

J.W. Hagemanstraat 3

tel. (0545) 47 41 90

08.30 • 20.00 uur
08.30 - 2O.OO uur
08.30 - 20.00 uur
08.30 - 2O.OO uur
O8.3O - 21.OO uur
08.30 - 17.00 uur

Wilbert en Yvonne Grotenhuys ••[§]

Vorden staat in de maagd augustus
weer bol van de actmtefl^. Zo vindt
op vrijdag 7 en zaterdag^ augustus
de twaalfde editie van de Beach Party
plaats. Verder houdt aanspannings-
vereniging In de Reep'n op zondag 9
augustus de jaarlijkse kretsentocht.
Naast de circa honderd Mpsen en rij-
tuigen die hier elke keer aan mee-
doen zijn er op deze dag diverse de-
monstraties te zien op de weide voor
kasteel Vorden.

Maar er is meer. De maand augustus be-
gint op woensdag 5 augustus met een ga-
laconcert van het Zomer Orkest Neder-
land in de Christus Koningkerk aan het
Jebbink Het orkest bestaat uit circa vijf-
tig getalenteerde jonge musici en speelt
alle denkbare muziekstijlen. Verder
wordt op zaterdag 8 augustus een grote
kunstmarkt gehouden op het Markt-
plein.
Wie van theater en muziek houdt, kan
elke woensdagavond in de maand augus-
tus terecht in theater Onder de Molen in
buurtschap linde. De verhalenvertellers
Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, Ben en
Truud Rogmans brengen hier vrolijke en
boeiende verhalen afgewisseld met mu-
ziek en optredens van de internationale
goochelaar Wim Hooghiemstra.
Op zaterdag 22 augustus gaat het Oranje-
feest in Wichmond van start met het tra-
dionele vogelschieten. In het kader van
deze feestweek is op woensdag 26 augus-
tus de wielerronde van Wichmond.

Er zijn eind augustus nog meer sportieve
activiteiten. Zo houdt voetbalvereniging
Vorden in het weekend van 22 en 23 au-
gustus de achtste editie van het Inter-
nationale Jeugdvoetbaltoernooi voor D-
pupillen. Het is de organisatie weer ge-
lukt om grote namen naar Vorden te ha-
len. Zo zullen op het voetbalveld aan de
Oude Zutphenseweg de D-pupülen van
Ajax, PSV, Feyenoord, Sparta en Willem n
hun opwachting maken. En wat dacht u
van de Duitse clubs Bayer 04 Leverkusen
en MSVDuisburg. Het wordt dus weer
volop genieten op het voetbalveld van W
Vorden.

Ten slotte gaat op zondag 23 augustus de
Country Living Fair van start. Dit out-
doorevenement duurt tot en met don-
derdag 27 augustus en vindt plaats bij
kasteel Vorden. De vele verschillende as-
pecten van het buitenleven zullen uitge-
breid aan bod komen tijdens deze boei-
ende Outdoor Fair. Om de drukte van al-
ledag even te vergeten is een bezoek aan
de Country Living Fair een uitstekend
idee. In een gemoedelijke sfeer kunnen
bezoekers via de deelnemers en de ver-
scheidene activiteiten die worden geor-
ganiseerd kennis maken met het landle-
ven. Er zijn diverse demonstraties. Zo zal
de beroemde dressuuramazone Tineke
Bartels van zondag tot en met woensdag
twee keer per dag een dressuurdinic ver-
zorgen. Aansluitend op deze dinics zal
zij afwisselend een kuur met drie gastrij-
ders en een kuur op muziek rijden.

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Evenementen Vorden
7 en 8 augustus: Beachparty
9 augustus: Koetsentocht
22 en 23 augustus: Willem Kuyper jeugdtoernooi w Vorden
22 t/m 29 augustus: Oranjefeest Vierakker, Wichmond
23 t/m 27 augustus: Country Living Fair
12 september: Open Monumentendag
24 t/m 26 september: Volksfeest Linde
26 sepember / 3 oktober:
Feestweek 50-jarig bestaan Vordense Ondernemers Vereniging
25 oktober: Openstelling tuinen De Wiersse

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



Giesen Schoenmode in Vorden:

Gympies maar ook Van Bommels

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

j Wat moet u doen?

In de advertenties op de pagina's
'Vizier op Vorden' zijn losse letters ver-
borgen. Zoek deze op en zet ze in de
goede volgorde. Er ontstaat nu een
spreuk.

Oplossing nr. 7

De oplossingen moeten worden inge-
zonden vóór 16 augustus 1998 naar:
• Bleumink Tweewielers,

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Eliesen Electro,

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

weg 29, 7251 DG Vorden
• Kapsalon Marïanne,

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
• Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Aan het begin van het vierde kwartaal
(begin oktober) wordt uit de goede
oplossingen van de afgelopen 3 maan-
den één winnaar getrokken. Hoe vaker
u meedoet, hoe groter uw kans op
winnen wordt. Veel succes!
De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door Rabobank, VOV en Drukkerij
Weevers.

Ingezonden door:

Je kunt l / . o gek niet bedenken of
Giesen Schoenmode aan de Dorps-
straat 4 in Vorden heeft het wel. Van
gympies van een tientje tot echte Van
Bommels voor 350 gulden. "Dat is
ook de kj»tht van onze winkel", zegt
eigenaai^Pbert Giesen.

"Ons assortiment in Vorden is ontzet-
tend breed. De nadruk ligt echter wel op
goede en degelijke schoenen. Dit bete-
kent niet dat wij de modetrends niet vol-
gen, maar ons aanbod op het gebied van
mode is natuurlijk nooit zo groot als in
steden als Zutphen en Doetinchem.
Maar daar komen de mensen bij ons ook
niet voor. Klanten willen over het alge-
meen schoenen die goed en makkelijk
zitten."
Een ander voordeel van Giesen Schoen-
mode is dat je er alles onder één dak
vindt: kinder-, dames- en herenschoe-
nen. "De meeste mensen die hier voor
het eerst komen, verkijken zich op de
hoeveelheid schoenen die we in Vorden
hebben", vervolgt Robert Giesen zijn ver-
haal. "Je ziet namelijk nog niet de helft
van de schoenen. Loop maar eens mee",
nodigt hij de verslaggever uit. Samen lo-
pen we vervolgens door het magazijn en
de volgepakte kelder van Giesen Schoen-
mode.
"Verder hebben we nog een schoenen-
winkel in Wehl. Via de computer kan ik
in een paar seconden zien welke schoe-
nen we daar nog in voorraad hebben. Dat
is reuze makkelijk. Het komt dan ook re-
gelmatig voor dat ik even een telefoontje
naar Wehl pleeg om daar een paar schoe-
nen opzij te laten zetten waar we in Vor-
den naar op zoek zijn. En andersom ge-
beurt dat natuurlijk ook", legt hij uit.
Vervolgens gaat toevallig net de telefoon
en belt zijn zus Elly die op zoek is naar
een paar schoenen die in Wehl niet voor-
radig zijn. "Heb je even een momentje, ik
ga even kijken of ze hier staan", zegt
Robert Giesen tegen zijn zus.
Naast schoenen verkoopt Giesen tassen,
portemonnees en sokken. "En ook voor
schoenreparatie kunnen de mensen hier
terecht", zegt Robert Giesen. "Heel veel
mensen weten dat niet eens. Wat dat be-
treft is het wel eens goed dat er een ver-
haal over Giesen Schoenmode in
Weekblad Contact komt", lacht hij.

lESEM
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl • Tel. (0314) 68 13 78

Vakantieplannen? Kompassen vanaf
Slaapzakken vanafWij hebben voor u'

f éortinffnd!

Jacht- en ivaptimbandel
Zutpheueweg'), Yonlrn
Telefoon (0575) 55 12 72

Verrekijkers vanaf
Wandelschoenen vanaf
Reece trainen voor
Katoenen broeken met afritsbare pijpen voor
Bodywarmers vanaf
Zakmessen vanaf

925
59,00
75,oo
99,95

99,00
119,oo
59,0°

7,50

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

•
BANG 6.OLUFSEN
DEALER

Lammers Mode ruimt op uunmers
kom nu kijken en profiteer van -^^MODE
onze verrassende aanbiedingen L I N G E R I E

01=0 P Vorden, Zutphcnscwcg 29

KORTING TOT WEL 50% teL (0575) 5519*

De schoonste manier van smeren

ULTRASLIDE
• smeert zonder vet • reinigt • verdringt
vocht • conserveert • beschermt
Uitermate geschikt voor diverse

doeleinden, van 14,95 voor 6,95

DE FIETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12, Vtxtten
Tel. (0575) 55 13 93

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

bodega

1 JMtoffelt je Dorpsstraat 34, Vorden

Telefoon (0575) 55 17 70

GAAT U TROUWEN? Bespreek tijdig de sfeervolle zaal van bodega 't Pantoffeltje in

Vorden. 't Pantoffertje, eigenlijk uniek in deze omgeving. Bekend om z'n uitstekende keu-

ken. En natuurlijk kunt u blijven kiezen tussen gratis oldtimer of bruidstaart. Voorkom te-
leurstelling. Dus kom op tijd aan voor een vrijblijvend gesprek.

GRATIS RUGZAK* bij aankoop van 1 liter Un/coat
Novkoat of Brilliantcoat SB kwaliteit* buitenverven !

* zolang
de voor-
raad strekt

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
BA Vord«n,M.: (0676) 66 1667

Ruurioseweg 65a, Vorden,

telefoon (0575) 55 36 71

Vuurkorf 32,50
Vijverfolie per m2 4,50
Goudwinde 5 voor 10,00
Vaste planten 2,00
Kruiken vanaf 1,95
Kuipplanten 50% KORTING
Diverse potten 50% KORTING

N



mode voor
het héle gezin

^^ ̂  ' W^ ^H

fashion
f

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

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 3 aug.
t/m maandag 17 aug.

nu uw Molenstraat 6
(«ntrum)

7241AELochem

Parket 6 Tapijt
^ J Fax (0573)

25 89 64

Voor alle sterk afgeprijsde
zomerartikelen geldt nu Banden, velgen, uitlaten, aceu's,

schokdempers, APK e. d.
VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

WITMAN

AUTOBANDfN
Onze prijzen zijn altijd inclusief

Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

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

Deze aktie loopt van 29 juli t/m 8 augustus 1998.

PII\T Loop even binnen, want het loont zeker de moeite

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog m<x>ier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand dis nooit tevor

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering .i.in .illcs wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

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

us.' <rn> lun^ i xmr ren yotv/ i

IHARMSEN
VAKSCH|LDERS

Zelhemseweg 21

Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 HO 00

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Last van

wespennesten?
Bel OBS Vorden

Tel. (0575) 55 32 83
06-51 10 69 55

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"
Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
Zaterdag 1 augustus van 10.00 -17.00 uur.
Zondag 2 augustus van 10.00 -17.00 uur.
Maandag 3 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: WV Lochem, tel. (0573) 251898.

Fiëi

Vanwege drukte
is er

extra voorverkoop
voor de

BEACH-
PARTY

• ••bij

SPEELGOED ^^ _ _ ^M H^ MH V^ ̂ ^
HUISHOUD- EN g^ • J ^^KMAUDZ?ESKHOP o U c l c n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

dames & heren zomermode

1/2 PRIJ
m ode centrum

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 38



stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting

Ouderenzorg Ruurlo-Vorden

beheert twee woonzorgcentra

in deze regio;

de Bundeling in Ruurlo en

de Wehme in Vorden

Op de locatie de Bundeling hebben wij op korte termijn plaats voor een:

receptionist(e) m/v
Voor deze functie zoeken wij een representatieve kandidaat
die ook bereid is om lichte administratieve werkzaamheden
te verrichten en ervaring heeft met het werken met
computers.

Bepaalde tijd (in eerste instantie)
20 uur per week, verdeeld over 5 dagen
Zo spoedig mogelijk
Volgens CAO-verzorgingshuizen

Arbeidsovereenkomst
Arbeidsduur
Ingangsdatum
Salaris

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 12 augustus a.s. richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur rechtstreeks bellen naar mevrouw
A. Wiegerinck-Wolsink, locatiemanager, telefoon (0573) 45 83 03.
(De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op woensdagochtend 19 augustus a.s.)

Buurtvereniging "de Bruil en omstreken" Ruurlo

Dansgroep uit Portugal te gast in Ruurlo

5 augustus broderie

Op woensdag 5 augustus zal, in het
kader van de Evenementenweek
Ruurlo, in het centrum van ons dorp
weer de jaarlijkse braderie worden
gehouden. Deze braderie, de negen-
tiende in successie, staat tot wijd in
de omtrek bekend om zijn oergezelli-
ge sfeer en trekt ieder jaar weer dui-
zenden bezoekers. De organisatie, die
in handen is van de Achterhookse
Folkloredansers, heeft dit jaar maar
liefst zevenentwintig verschillende
oude ambachten naar Ruurlo weten
te halen.

Men kan zien hoe onder andere mutsen,
midwinterhoorns, klompen, kaarsen en
rij zadels worden gemaakt, stoelen wor-
den gemat, kant geklost, koper bewerkt,
bijenkorven gevlochten, kralenbeursjes
gebreid, enzovoort. Men kan smullen
van ouderwetse pannekoeken en in di-
verse kraampjes smullen van hartige
hapjes. Op de gezellige terrasjes kunt u
gemeten van een koele dronk. Verder zal
vanaf restaurant Avenarius tot aan het
Julianaplein de gehele Dorpsstraat ge-
vuld staan met marktkramen met hierin
voor elk wat wils. Men kan zijn geluk be-
proeven bij de schiettent, balwerp- en
lijntrekkraam. Ook zullen veel Ruurlose

verenigingen aanwezig zijn met hun
stand waar diverse prijzen te winnen
zijn. Op het podium op het Kerkplein
zullen continu optredens worden ver-
zorgd door de boerenkapel "De Schad-
denstekkers" (zij trekken ook als dweilor-
kest door de straten), de "Monika-spe
Iers", "De Berkelzangers", de "East Valley
Country-dancers", de "Achterhookse
Folkloredansers" zelf, "Gerlandes
Aerobic" en als buitenlandse dansgroep
komt de Portugese dansgroep "Rancho
Folclórico Podas e Vindimas" optreden
tijdens de braderie. De "Achterhookse
Folkloredansers" hebben vorig jaar con-
tact gehad met deze groep tijdens een
optreden op een festival in Portugal.
Deze mooie dansgroep (komende uit
Arrida Dos Vinhos, zo'n vijfendertig kilo-
meter ten noorden van Lissabon), zal
met zijn fleurige kleding, traditionele
dansen, zijn folklorische muziek en zang
uit Portugal, veel luister aan dit evene-
ment bijzetten. Dit belooft een groot
spektakel te worden. De Koninklijke
Muziekvereniging "Sophia's Lust" is te
beluisteren bij "De Tapperij". Voor de al-
lerkleinsten zijn er een draaimolen, sui-
kerspin, suikerwerkkraam, een balwerp-
en lijntrekkraam en men kan een ritje
maken met het treintje "Bello".

Op maandag 10, dinsdag 11 en woens-
dag 12 augustus organiseert buurt-
vereniging "de Bruil en ontsteken" te
Ruurlo een driedaagse avondfïets.

Aan deze fietstocht kan door zowel jong
als oud deelgenomen worden, aangezien
de tochten per avond niet langer zijn dan
20km.

Er kan elke avond gestart worden, bij
café Nijenhuis Batsdijk l Ruurlo. Café
Nijenhuis is het gemakkelijkst te vinden,
wanneer men vanaf het kasteel Ruurlo
de weg naar Zieuwent/Lichtenvoorde
volgt. Vanaf het kasteel is het ±750m tot
aan café Nijenhuis.

Ook bestaat de mogelijkheid om een of
twee avonden mee te fietsen wanneer u
niet in de gelegenheid bent om drie
avonden mee te doen.

De derde avond wordt, indien men daar
belangstelling voor heeft, afgesloten met
een barbeque. Hiervoor kunt u zich opge-
ven bij het inschrijven.

Wilt u ook genieten van Ruurlo en zijn
prachtige omgeving, dan mag u deze
kans niet onbenut laten.

Inlichtingen: Wim Weenk, Scholtenweg
6, 7261 KC Ruurlo, Tel.: 0573 - 45 35 56
(zie tevens advertentie voor starttijden).

Streekelftal Ruurlo • De Graafschap
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen spelen de voetbalprofs van De
Graafschap op zaterdag l augustus tegen een regioteam, bestaande uit spe-
lers uit de gehele Achterhoek. Voor de vele fans van De Graafschap een uitge-
lezen gelegenheid om hun favoriete club nog een te kunnen zien spelen vlak
voor de aanvang van de nieuwe competitie. De wedstrijd zal onder leiding
staan van de heer G. Beijer uit Ruurlo.

Met
kwaliteitsdrukwerk

van de
gecertificeerde

drukker uit Vorden
bent u beslist
de winnaar.

DRUKKERIJ

Nieuwstad 30, 7251 AHVdïïTen
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Filiaal Ruurlo:

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel./Fax (0573) 45 12 86

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Heeft u last van

WESPENN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten

ongedierten
Tel. (O575) 55 32 83

06-51 1O 69 55

Oud-Hollandse spelen in
grootste doolhof
In de doolhof aan de Hengeloseweg in
Ruurlo zal de middag van zondag 9 au-
gustus staan in het teken van Oud-
Hollandse spelen. Her en der verspreid
binnen het heggencomplex van de
dwaaltuin staat een tiental spelen opge-
steld, zeer verschillend van opzet en in
graad van moeilijkheid. Het wordt een
middag waaraan jong en oud veel plezier
kunnen beleven.

Moonlightglijden
Vanavond (woensdag 29 juli) wordt met
het "moonlightglijden" de Evenemen-
tenweek Ruurlo gestart. Het moonlight-
glijden is georganiseerd door de Zwem-
en Polovereniging Roderlo in samenwer-
king met de Stichting Zwembad. Er is
vanavond gelegenheid om in sfeervolle
omgeving te zwemmen en te glijden in
het zwembad. Het gehele zwembad en
de grote dubbele glijbaan zijn dan feeste-
lijk verlicht, zowel boven als onder water.
Vanavond bestaat ook de mogelijkheid
om te barbecuen. Het geheel wordt luis-
ter bijgezet met een gezellig kampvuur
op het terras en door swingende noten
van live muziek.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Fietstochten
Liefhebbers van fietsen kunnen deze
week in Vorden hun hart weer volop
ophalen. Voor woensdag 29 juli staat er
's middags een fietstocht langs de
Vordense kastelen op het programma.

Deze tocht met een lengte van 33 kilo-
meter start 's middags vanaf het Markt-
plein.
Donderdag 30 juli wort een fietstocht
van 30 kilometer georganiseerd. Het
vertrek van deze tocht is eveneens van-
af het Marktplein. Onderweg vertelt
een gids verhalen die al sedert honder-
den jaren van vader op zoon worden
doorgegeven.
Voor zaterdag l augustus staat er een
'leerzame' fietstocht op het program-
ma. Die dag organiseert de Vordense
Landbouwfederatie niet alleen een
fietstocht door de fraaie omgeving
maar bovendien zijn een aantal agrari-
sche bedrijven in de route opgenomen
die men kan bezichtigen. De start is
vanaf het Marktplein.



Openluchtdienst bij kasteel Vorden
Zondagmorgen 2 augustus wordt er
een openluchtdienst gehouden bij
kasteel Vorden. De dienst zal plaats-
vinden op het fraai gelegen grasveld
achter het kasteel bij de Lodewijks-
linde.

Voorganger is dhr. G. Beking uit
Enschede. Er zullen bekende liederen
worden gezongen, dit alles onder leiding
van organist dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn en trompettist Henk Denne-

boom uit Kring van Dorth. Rond deze
tijd verblijven er op uitnodiging van
Operation Friendship Amerikaanse jon-
geren in Vorden. Ze zullen in deze dienst
aanwezig zijn en hun medewerking ver-
lenen. Samen met de gastgezinnen zul-
len ze een gelegenheidskoor vormen en
zo een muzikale bijdrage ten gehore
brengen.

Het thema van deze openluchtdienst is:
"Hij heeft onder ons gewoond". Er is ook

aandacht voor de kinderen en voor de al-
lerkleinsten is er kinderoppas aanwezig
op het terrein. Er is een beperkt aantal
stoelen aanwezig, dus indien mogelijk,
graag een klapstoel meenemen.
Streekradio Achterhoek FM zal de open-
luchtdienst rechtstreeks uitzenden.

Na afloop is er koffie en frisdrank. Mocht
het slecht weer zijn dan wordt de dienst
gehouden in de Dorpskerk. Iedereen is
van harte welkom.

Biej ons
in d' n Achterhoek
't Mag dan veur de boem die 't hemmen mot van de mais, de earpels of de bietn
neet zu'k merakels bes weer wean, de patat- en andere tenten wao'j wat te bik-
ken kont kriegen, heb 't t'r bes met. Zo ziej maor: wat veur 'e enen neet duch is
veur 'n ander juus goed. De kotte boksens blieft hangen en ko'j, a'j d'r nog ene
hemmen wilt , veur 't halve geld metnemmen.
Hoewel d'r ok nog zat bunt die, al vrus 't ok zowat, toch nog de kotte bokse op
de fletse anhebt. Umme de bene toch maor broener te kriegn dan de buurman.
Dat den smokkelt met de zonnebank, dat ziej natuurlijk neet. Zo ziej maor a'j
d'r biej wilt heurn mo'j d'r nogal wat veur oaver hemmen.

Zo geet 't met meer dinge. De regering zeg dan wel dat ze meer blauw op strao-
te wil zien, mien duch dat t'r blauwe jeans zat op straote loopt. Met een andere
kleur val iej buutn de boot. Dan bu'j neet meer biej de tied.

't Zelfde geet zo zuutjesan op veur de honkbalcaps. Ik kan mien veursteln dat,
a'j ow haor zowat kwiet bunt, zo'n cap een mooi middel is umme dat te vedoe-
zeln. Maor iej ziet t'r ok zat met een mooien kop haor met zo'n ding op loopn,
zunne of gin zunne. Vanwekke nog kwam ik een vrouw tegen die'k heel goed
kenne. Zee had een kearl biej zich met ok zo'n cap op. 'k Dachte dat ze eur fe-
milie uut Canada of Amerika oaver had. Daor kump die gekte jao vandan.

Later ha'k 't t'r in huus oaver met mien vrouw. Ik veteln eiu^a'kjoke (zo heiten
die vrouw) ok met een buutenlander had ezeen. "Ene met^pi honkbalcap op".
"Och iej kuukn", kree'g 'k te heurn, "dat was Kees , eur eigen kearl. Die hef zich
pas zo'n ding aneschaft. Koop iej d'r ow ok maor ene, dat steet merakels vlot".
Maor veur dat dat gebeurt mot de zunne nog heel lange schienen, biej ons in
d.n Achterhoek.

H. Leestman.

Mark Scholten op laatste
werkdag verrast met taxi

Welkoop-medewerker Mark Scholten werd afgelopen vrijdag aangenaam verrast toen een
chauffeur van taxibedrijf Klein Brinke voor de deur stond bij zijn huis in Eefde met de mede
deUng dat hij in de taxi mocht stappen. Reden hiervoor was dat het vrijdag voor Mark Scholten
de laatste werkdag bij de Welkoop in Vorden was. Collega 's maakten van deze gelegenheid ge-
bruik om Marks wens 'niet naar Vorden hoeven fietsen, maar opgehaald worden' in vervulUing
te laten gaan. Mark Scholten pakt na de vakantie zijn studie weer op. Alle medewerkers van
Welkoop Vorden wensen hem daarbij veel succes.

V i s s c n

DE SNOEKBAARS
De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" uit Vorden heeft voor de senior-
leden een viswedstrijd georganiseerd
in de Berkel bij Zwiep. Er werden 195
vissen gevangen met een totaal ge-
wicht van 11.000 gram.
De uitslag was als volgt: l R.Golstein 37
stuks- 3350 gram; 2 D.Weustenenk 24
stuks- 1520 gram; 3 H.Golstein 31
stuks- 1108 gram; 4 WAlthusius 22
stuks- 810 gram; 5 A.Vruggink 12 stuks-
830 gram.

D u i v e n s p o r t
De leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben het afgelopen weekend
aan een viertal wedvluchten deelgeno-
men. De vlucht vanaf Heverlee had een
lengte van circa 180 kilometer. Het be
trof hier de derde vlucht met jonge
duiven. De uitslag was: C. Bruinsma l,
14,15,16; A en A Winkels 2, 3, 4,17,18,

19, 20; G en H. Boesveld 5, 7, 9, 10; H.
Eykelkamp 6 en 12; Roy Eykelkamp 8; T.
Wesselink 11; T. Jurriens 13.
In de 2e "overnachtvlucht" vanaf Brive
over een afstand van 850 kilometer was
W.Oldenhave met 5 van de 12 prijzen
toonaangevend. De uitslag was: H.W.
Oldenhave l, 2, 3, 6, 7; E. Bruinsma 4;
AA Jurriens 5, 11; F.T. Hummelink 8,
9; J.M. Meyer 10, 12. Verder werd deel-
genomen aan een wevlucht vanaf
Nivelles. De uitslagen: G en H. Boesveld
l, 2, 4, 5, 6, 9,11,12,15; A en A Winkels
3, 7, 8, 10, 19; HA Eykelkamp 13; J.M.
Meyer 14, 18; C.Bruinsma 16, 20;
H.Stokkink 17.
De laatste Midfondvlucht vanaf Reims
was weer duidelijk voor de combinatie
A en A Winkels met vijf duiven bij de
eerste tien. De uitslag: A en A Winkels
l, 2, 3, 5, 7,11,12,13,14,16 ,18,19; AA
Jurriens 4, 9, 17; GA Wesselink 6; J.
Burgers 8, 10; H. Stokkink 15, H.W Ol-
denhave 20.

V i s s e n
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft in samenwerking
met de plaatselijke VW een viswed-
strijd georganiseerd, waaraan ook va-
kantiegangers mee konden doen. De
wedstrijd vond plaats in de Berkel bij
Zwiep en trok 20 deelnemers. Zij vin-
gen in totaal 15.560 gram vis.

De uitslag was als volgt: l R.Golstein
2020 gram; 2 J.te Moller 1700 gram; 3 J.
Winters 1340 gram; 4 A.Boerman 990
gram; 5 A.Vruggink 910 gram.
Donderdag 30 juli wordt wederom een
dergelijke wedstrijd georganiseerd.
Deelname is voor iedereen mogelijk.

Braderie Hengelo (Gld)
De Hengelose braderie vindt dit jaar
plaats op zondagmiddag 9 augustus,
in de Spalstraat met een fantastisch
programma voor jong en oud.

Zo zult u tussen de m e e n 100 kra-
men een wervelende familie-entertain-
mentshow aantreffen, met daarop; JOPIE
dé clown van Nederland en Ad van
Opstal (de nieuwe Jantje Koopmans) met
zijn accordion.
Verder zal showmaster Jeroen van den
Berg de presentatie op zich nemen en
het programma met een karaoke en frag-
mentenshow maar ook met veel leuke
prijzen tot slagen doen brengen.
Ook wordt dit jaar weer een Beach-
volleybal toernooi op poten gezet, waar-
in diverse plaatselijke teams zullen gaan
strijden om de hoogste eer.
Nieuw dit jaar in Hengelo is het spel
Buikschuiven, een spel waarmee jonge
helden zich met een aanloop zo ver mo-

gelijk moeten weten te verplaatsen over
een met water en zeep ingesmeerd par-
cour van folie op strobalen, en natuurlijk
op de buik.
Dit jaar zal de Spalstraat ook opgevro-
lijkt worden door figuurballonnen-
clowns.
Naast alle standwerkers die hun produc-
ten met de "mond" aan de man proberen
te brengen, zullen de allerkleinsten niet
worden vergeten, met diverse kleine ker-
mis attracties zoals; een minitrein,
zweefmolen en pony's.
Aan het einde van de dag heeft de orga-
nisatie nog wat vuurwerk in petto, in de
vorm van Veronica's FM Summerparty.
Met bekende artiesten als Hans Versnel,
Tim Immers en Neerlands nummer één
de Venga Boys. Dit alles op het Veronica
podium.
Dus reden genoeg om zondag 9 augustu-
sen vrij te maken voor de Hengelose
Braderie!!!!!

PAX tegen buurman
De Graafschap
Op zondagmiddag 2 augustus speelt
PAX de eerste oefenwedstrijd van het
seizoen 1998/1999 tegen Eredivisio-
nist De Graafschap in het kader van
de viering van het 7Qjarig bestaan.

Tussen PAX en De Graafschap bestaan al
jaren vriendschappelijke banden. Niet in
de laatste plaats is dat te danken aan spe-
lers van PAX, die in het (recente) verleden
bij De Graafschap hebben gevoetbald in
een van de jeugdteams en het eerste en
tweede elftal.
Hoewel er op voetbaltechnisch gebied
natuurlijk een groot verschil bestaat,
zijn beide verenigingen wat betreft uit-
straling goed met elkaar te vergelijken.
De Achterhoekse gezelligheid en saam-
horigheid staan hoog in het vaandel ge-
schreven en er is in de regio veel respect
voor de prestaties van beide verenigin-
gen, zeker gelet op de beperkte financië-
le middelen.

PAX zal er alles aan doen om de suppor-
ters een plezier te doen. Na de wedstrijd
is er in en rond de kantine gelegenheid
om nog even gezellig na te kaarten onder
het genoet van een hapje en een drankje
met muzikale omlijsting.

Kaarten zijn vanaf heden tegen geredu-
ceerde prijzen te koop bij de voorver-
koopadressen.
PAX heeft een grote jeugdafdeling en om
het belang, dat aan de jeugd gehecht
wordt, te benadrukken, is de toegangs-
prijs voor de jeugd bijzonder sympathiek
te noemen.

Voorverkoopadressen (ook voor leden
van PAX, de Supportersvereniging PAX
en Club Gard Houders De Graafschap):
Café Wolbrink, Bleekstraat 3 Hengelo (G);
Kapsalon Wuestenenk, Spalstraat 2 Hen-
gelo (G); Stadion De Vijverberg, Doetin-
chem.



Nu boeken
eld besparen.

Mexico, Playa del Carmen nu 9dagen vanaf f 2143,-

Aruba

Do mi n i ca a n s e Republiek,

nu 9 dagen vanaf f 1699,

P.P.

p.p.

nu 9 dagen vanaf ff 2188, p.p.

Dominicaanse Republiek,
DoHO nu 9 dagen vanaf f 1695,- p.p.

Dominicaanse Republiek,
nu 9 dagen vanaf T l «399,** p.

f 1658,- p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank.

Loopt u even bij ons binnen of kijk c, nternet: www.rabobank.nl

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05
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P a a r d e n s p o r t
Zondag 19 juli was er in Geesteren een
springwedstrijd voor paarden. Irene
Regelink met Maxim behaalde hier een
eerste prijs bij het B springen proges-
sief.
Zaterdag 25 juli was er een springwed-
strijd voor paarden en ponies in Laren.
Bij de ponies behaalde Cynthia Korne-
goor met Tosca een tweede prijs bij het
L springen. Bij de paarden werd Irene
Regelink met Maxim tweede bij het B
springen progessief.

Drukke avond voor
brandweer Vorden
De hevige bui duurde slechts vijf minu-
ten, maar de met bui gepaard gaande he-
vige windstoten hebben de brandweer
Vorden en de afdeling gemeentewerken
een drukke dinsdagavond bezorgd.
Volgens de Vordense weeramateurs viel
er in vijf minuten ongeveer 16 mm re-
gen. De hevige wind heeft met name in
de omgeving van de Wientjesvoort en de
Wildenborcheseweg voor een groot aan-
tal omgewaaide bomen gezorgd.
Om even voor vijf uur kwam de eerste
melding van een omgewaaide boom over
de Wildenborchseweg. Eenmaal uitge-
rukt volgden de meldingen elkaar op. Op
de camping bij de familie Graaskamp
was een boom over een caravan gevallen.
De hevig geschrokken kampeerders kon-
den gelukkig ongedeerd de caravan ver-
laten, maar de materiële schade was
groot.
Langs de Wildenborchseweg kwam een
top uit een monumentale eik op het dak
van een verbouwde boerderij terecht. De
schade bleef beperkt. Tussendoor werd
de brandweer ook nog gealameerd voor

een brandje in Wichmond. Aan de Baron
van de Heijdenlaan had een frituurpan
vlam gevat. Rond negen uur 's avonds
waren alle wegen weer vrij. Gemeente-
werken is nog tot en met vrijdag bezig
geweest met het opruimen van de omge-
waaide bomen.

Gevarieerd programma
op woensdagavond in
Theater Onder de Molen
Theater Onder de Molen in Linde biedt
woensdagavond 29 juli weer een geva-
rieerd programma onder het motto
Verhalen en muziek'. Naast de verhalen-
vertellers Diny Hiddink, Ben Rogmans en
Peter Hoefnagels zal ook de internatio-
nale goochelaar Wim Hooghiemstra van
de groep 'Hands Down' nog één keer van
de partij zijn. Ook liefhebbers van mu-
ziek komen woensdagavond weer volop
aan hun trekken. Daarvoor zorgt pianis-
te Mirjam Smitt. Samen met Peter
Hoefnagels (zang) zal zij enkele jazzlie-
deren ten gehore brengen. Kaarten voor
de voorstelling kunnen gereserveerd
worden 55 69 87.

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

JULI
ledere dag:

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

29 AMBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 HSV De Snoekbaars: viswedstrijden
30 Staringavond, Wildenborchse kapel

AUGUSTUS
ledere dag:

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

1 VW: fietstocht en open dag bedrij-
ven, vanaf het marktplein

2 Openluchtdienst: bij kasteel Vorden
4 Pinetum De Belten: rondleiding
5 AMBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
5 Zomerorkest Nederland: galaconcert

in de Christus Koningkerk aan Het
Jebbink

6 Staringavond, Wildenborchse kapel
7-8 Beach party
9 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijd
9 Koetsen Kastelentocht

11 ANBO: dagfietstocht v.a. marktplein
11 Pinetum De Belten: rondleiding
12 ANBO: klootschieten bij't Olde Lettink
15-16 w Vorden: internationaal Kuijper-

toernooi
18 Pinetum De Belten: rondleiding
19 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
22 Feestterrein Wichmond: vogelschieten
23-27 Country Living Fair bij kasteel Vor-

den
24-29 Wichmond: Oranjefeest
25 Pinetum De Belten: rondleiding
26 De Wehme: handwerkmiddag (tevens

verkoop)
26 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Vorden zingt: in de Dorpskerk
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Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,-
van 4495,-

voor 2795,-
voor 2695,-

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

Mooie kwaliteits schuifdeurkast
in alpinewit, incl. facetspiegel
185 breed, 230 hoog
van 3995,- voor 2695,-
Prachtige dnaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,-
idem in alpinewit

voor 2295,-
voor 2150,-

Roomwit met beuken schuifdeurkast
200 breed, 220 hoog, incl. halogeenverlichting
van 1760,- voor 1595,-

Life-time compact halfhoogslaper,
Hoogslapers en stapel bedden
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt. Verder veel accessoires leverbaar.

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke buigzame lattenbodem, 90/200cm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 595,-
Buro 195,-

OOMBLAAPKAM
Fraaie MDFslaapkamer
in alpine wit, incl. nachtkastjes + bedtafel
180/200 cm
van 1995, VOOF 995,-
auberginekleurig 160/200 cm
van 1895,- VOOF 795,-

Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- VOOF 1695,-

Strak modem alluminium ledikant
160/200 cm
van 2195,- VOOF 1395,-

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295,- VOOF 795,-

Kwaliteitsslaapkamers zwart met beuken
incl. achterwand + 2 nachtkastjes met
verlichting, 180/200 cm
van 3295,- VOOF 2395,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOF 2295,-

Slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 1995,- VOOF 1395,-
Mooi metalen bed
met rieten hoo f̂cn voeteneind
incl. 2 nachtkastpPi60/200 cm
van 1995,- voor 1495,-
Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel + blauw massief grenen
90/200 cm nu 695,-
MDF haffhoogslaper
in de kleuren van Nederland, 90/200 cm
van 659,- VOOF 395,-

2-persoons sierlijk stalen ledikant
antiek karakter in Sandstone kleur

incl. 2 auping spiralen
l 40/200 cm

nu 1195,-
ook leverbaar in 160/200 cm

1-persoons ledikant van MDF
wit of zwart gelakt met laden

90/200 cm, van 499,- VOOF 349,-

Stalen ledikanten met versterkte spiraal
90/200 cm, verschillende kleuren
van 449,- VOOF 279,-

Ledikant blank hout
90/200 cm gelakt vanaf 279,-

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet nu 1095,-

^cr^H- *"*ts 695i~

Stijlvolle boxspringcombinatie van
Zevenslaper
met kersenhouten accenten incl. prachtige poef
180/200 cm
van 7295,- voor 5795,-

Prachtige royale elektrische verstelbare
boxspring
Nek/rug -f voetgedeelte zijn elektrisch
verstelbaar, incl. matras, 100/220 cm
van 9080,- VOOF 6395,-

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- VOOF 4695,-

SESPARf.NDttf.DDlNtt
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOF 269r

Vouwbed
voorzien van beuken lattenbodem, automati-
sche uitklapbare poten. incl. polyether matras
80/190 cm
van 398,- Nu 289,-

Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van voetenbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare
poten, incl polyether matras 80/200 cm

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
wit of zwart, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen,
eenzijdig afgedekt met wol 5 jaar garantie,
80/1 90 cm
van 1395,- VOOF 995,-

Crenen slaapkamer
Norvège
Donker gebeitst, incl. 2 bijpassende nachtkast-
jes. Leverbaar zowel in 140, 160 als 180 breed
140/200, van 1695,- n U 1395,-
3-deurs kast nu 2695,-

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

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,- VOOF 229,-
80/200 van 329,- VOOF 259,-
90/190 van 329,- VOOF 259,-
90/200 van 369,- VOOF 289,-
140/200 van 639,- VOOF 459,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

1695.-

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,- VOOF 599,-
90/200 van 895,- VOOF 599,-
90/210 van 1040,- VOOF 699,-
140/200 van 1380,- VOOF 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
80/200 van
90/190 van
90/190 van
90/210 van

795,-
799,-
895,-
895,-
995,-

140/200 van 1495.-

voor 595.-
voor 595,-
voor 669,-
voor 669,-
voor 769,-
voor 1029,-

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

Deventer

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

Vortganger»- R*bo Bank
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