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„In de Dennen" verliest kort
geding om schadevergoeding

WEEKENDDIENSTEN

Zwembad "In de Dennen" heeft het kort
geding dat was aangespannen tegen aan-
nemer Ruiterkamp uit Vorden en ingeni-
eursbureau Rienks & Beijer uit
Amersfoort verloren. Volgens het be-
stuur van het zwembad zouden beide be-
drijven twee jaar geleden tijdens de re-
novatie van het bad ernstige fouten heb-
ben gemaakt. De totale schade bedraagt
350.000 gulden. Door middel van het
kort geding eiste het bestuur van het bad
een voorschot van 250.000 gulden na de-
ze zomer zo spoedig mogelijk te kunnen
beginnen met de herstelwerkzaamhe-
den.

President E. van der Kallen wees het ge-
vraagde voorschot af. Volgens haar kun-
nen de standpunten de van beide partijen
niet afdoende worden beoordeeld zonder
een nader technisch onderzoek. Het
zwembad zou nu de vordering in een bo-
demprocedure aanhangig moeten maken.
Dinsdag 27 augustus gaan de drie partij-
en met elkaar om de tafel zitten. De heer
H. van Rijn, woordvoerder van zwembad
"In de Dennen, verwacht dat op deze dag
een arbitragecommissie met onafhankelij-
ke deskundigen wordt aangewezen.
In het zomerseizoen van 1994 werd het
geheel gerenoveerde zwembad geopend.
Vrij snel werd ontdekt dat de afvoerroos-
ters een opmerkelijk grote kalkaanslag

hadden. Dit bleek volgens een onderzoek
van TNO te worden veroorzaakt door de
meegevoerde kalk van achter de tegels.
Na het seizoen 1994 werden er vervol-
gens scheuren vastgesteld in de bodem,
de wanden en afvoergoten. Tijdens het
kort geding van drie weken geleden ge-
ding Tiet raadsman mr. W. Vink - die de
bedrijven Rienks & Beijer en Ruiterkamp
vertegenwoordigde - een heel ander ge-
luid horen. Volgens hem waren de scheu-
ren en andere bouwkundige problemen
veroorzaakt door de lage grondwaters-
tand. Het zwembad zou als gevolg van de
zeer droge zomers de laatste jaren ander-
halve centimeter zijn gezakt. Ook bad-
meester Westerik trof volgens raadsman
W. Vink schuld. Hij zou het nagelaten
hebben om in de winter het leeggepomp-
te bad tegen vorst af te dekken en de me-
tingen naar de grondwaterstand niet
goed hebben uitgevoerd.
In de raadsvergadering van dinsdag 9 ju-
li heeft de gemeente Vorden het bestuur
van "In de Dennen" een garantiesubsidie
verleend van 350.000 gulden in het geval
dat het zwembaJBjaet kort geding zou
verliezen. De raalWtelde daarbij wel als
voorwaarde dat er na een eventueel ver-
lier eerst weer met elkaar rondom de ta-
fel moet worden gezeten. Het is dus de
vraag of het college nu wil investeren in
het zwembad,

Openluchtdienst
Ongeveer 600 mensen bezochten de
openluchtdienst achter kasteel Vorden op
zondagmorgen 4 augustus. Ds. C. Weeda
uit Almelo sprak in begrijpelijke taal over
Jezus die op een verrassende wijze in het
leven van mensen die hem zoeken wil
binnen komen. Dit aan de hand van het
verhaal van Zacheus in de boom.
Internationaal was het gelegenheidskoor
onder leiding van mevrouw Winkeler dat
samengesteld was uit de jongeren van
Operation Friendship en hun gastouders.
Enkele jongeren verleenden muzikale me-
dewerking. Als groet vanuit de dienst
konden bloemstukken mee genomen
worden voor bijvoorbeeld zieken. De
evangelisatiecommissie kan terug zien op
een alleszins zonnig kerkdienst.

Vrijdag 9 augustus
(slot Fiets4daagse)

in de grote feesttent
te Laren (Gld.)

Aantrekkelijke
vliegvakant*

Zie Rabobankadvertentie
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Verhalen en muziek
in theater "Onder
de Molen" in Linde
Theater Onder de Molen in Linde opent
op woensdag 7 augustus weer haar poor-
ten. Tijdens deze avond zullen er diverse
vrolijke en boeiende verhalen worden
verteld door het duo Peter Hoefnagels en
Ben Rogmans. Ook de midwinterhoorn-
blazer Jan Velthuis, zangeres Emily en gi-
tarist Wim Woestenenk zijn op deze
avond van de partij. De opbrengst van de
voorstelling is bestemd voor de restaura-
tie van de molen. Aangezien er maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is
het raadzaam om van te voren kaarten te
reserveren. Voor meer informatie kan
men bellen met 55 69 87.

Toertocht
De Vordense auto-en motorclub „De
Graafschaprijders" houdt komend week-
end een tweedaagse toertocht naar het
Teutoburgerwald. Het vertrek vindt za-
terdag 10 augustus plaats vanaf het club-
huis aan de Ruurloseweg. De tocht heeft
een lengte van 250 kilometer en voert de
deelnemers langs talloze provinciale we-
gen naar de camping „Weser Terrasse" in
net plaatsje Polle zo'n 30 kilometer ten
zuiden van Hameln.
Zondagmorgen 11 augustus wordt via
een andere route de terugreis naar
Vorden gemaakt.

Diplomazwemmen
Op zaterdag 10 augustus is er weer di-
plomazwemmen in zwembad "In de
Dennen". Op woensdag 7 augustus is er
's morgens de mogelijkheid om proef te
zwemmen voor het behalen van de di-
verse diploma's.

Hervormde Gemeente
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. G.A. Zuidam uit
Eefde.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. A. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. G. Griffioen u i t
Bathmen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 10 augustus 18.30 uur Eucharistieviering
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 11 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 augustus 17.00 uur viering.
Zondag 11 augustus 10.00 uur viering.

Weekendwacht pastores: 11-12 augustus Pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel (0575) 55 17 35.

Huisarts 10-11 augustus dr. Haas, Christinalaan 18,
Vorden, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur . U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aan^^en. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekin|^kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 10-11 augustus P.j. Waant, Barchem, tel.
(0573) 44 17 44. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur .

Streekziekenhuis Het Nieuwe^Bttaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hart bewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-
19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241
CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240
AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.

Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
v r i j . 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige /.aken op dfspra.ik. Tol. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gtvinsvcr/orging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
BHHI fw/ thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel..(0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur , donder-
dag 13.30-17.30 uur , vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur .

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

VVV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15!00 uur .

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma., wo. en
vr. van 9.00-11.00 uur; di. en do. van 9.00-10.00 uur;
van 12 t/m 16 augustus elke dag van 9.00-10.00 uur.
Tafeltje Pek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

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



occasion voorraad
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e- WISSEL INK e-
Zutphen, Vispoortplein 4, tel. (0575) 51 66 46

Na 18.00 uur tel. (0575) 45 12 28

Wie gaat er ook dit jaar weer mee
met de gezellige:

voor ouderen en

Vertrek: (let op) 8.3O uur vanaf
het marktplein op woensdag 28
augustus a.s.
Prijs per persoon f 79,50

Reisdoel: Blokzijl met een plm.
2 uur durende boottocht.
Tijdens de boottocht een schip-
perslunch.
Op de terugreis een gezellige
borrelstop met muziek.

Aankomst in Vorden tussen
18.OO en 18.3O uur waar een
heerlijk diner bij 't Pantoffeltje
klaar staat.

Opgave-adressen:
Van Ark, tel. 55 13 18
Helmink, tel. 55 15 14

Braam, tel. 55 32 60
Polman, tel. 55 13 14

couponnen voor

Nergens goedkoper
kwaliteitstapijt
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interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuzen Contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
Telefonisch opgegegeven Con-
tactjes worden bij eventuele fou-
ten niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden. Schriftelijke
opgaven worden wel gratis her-
plaatst bij foutieve plaatsing.

P» Biljartvereniging KOT
Wichmond dankt de bewo-
ners van Vierakker en Wich-
mond voor de goede samen-
werking tijdens de zeer ge-
slaagde braderie.
Uitslag verloting: 1e prijs nr.
1327; 2e prijs nr. 771 ;3e prijs
nr. 1233; 4e prijs nr. 575; 5e
prijs nr. 1450; 6e prijs nr. 728;
7e prijs nr. 979; 8e prijs nr.
1421; 9e prijs nr. 2251; 10e
prijs nr. 812

• Te koop: grindtegels 100
st., f 2,50 per stuk. Tel. (0575)
55 67 75

• Maak het inbrekers lastig
met degelijk hang- en sluit-
werk. Bel hiervoor Harmsen
(0575) 55 14 86

• Te koop: blauwe doggen
met stamboom. Tel. (0575)
46 73 36

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint weer
met de nieuwe cursussen
op 19 aug. 1996. Voor inlich-
tingen en opgave bel gerust
Ap Peters (0314) 64 14 36 of
Lucia Mullink (0314) 62 23 61

• Te koop: tarwestro bij J.
Harmsen, Tolweg 1, Hengelo
(Gld.), tel. (0575) 46 17 72

• Te koop: eiken bankstel
met leren kussens. Tel. (0575)
52 47 69

• Kent u mensen die 5, 10 of
15 kg willen afslanken of
aankomen of zich alleen fit-
ter willen gaan voelen?
Neem dan contact met mij op:
(0575) 46 72 22

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

Lekker makkelijk, lekker voordelig

Gepan. schnitzels
dit weekend per stuk 1,50

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

KIPPEN-
POTEN

f 10,-7 stuks

WEEKEND

GEPANEERDE
SCHNITZELS

per stuk f 1550

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
Gebraden gehakt

Zure zult
Schouderham, leverkaas

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 saucijzen +
4 slavinken

samen

Markt aanbieding
Bami/nasi 1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

SMULLERS OPGELET

Argentijnse steak
100 gram 2,45

JAN RODENBURG M£3£

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Zomerse aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

in wel 30 soorten,
goed voor 12 royale punten

Dit «weekend:

'n tropische verrassing
ZOMERSE HAWAI-VLAAI

nu f 17,50

YOGHURT-
CITROENVLAAI

lekker fris

f 14,95

AMERIKAANSE
BOSBESSEN MUFFINS

5 voor f 4,95

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

oogstrelend

Konstante kwaliteit

iedereen gegeven.

D&fr geavanceerde

apparatuur en

gekwalificeerde

vaitriensen wordt

niefe meer aan het

toevf! overgelaten .

drukwerk is

daarvan het

resulHpin het

besef dat wij

voorop willen

blijven lopen voor

de kwaliteit van uw

drukvyerk/

Wij zijn daarin uw

partnl"

DRUKKERIJ
WEEVERS



Eindelijk mag ik laten horen,
dat mijn zusje is geboren.
En wil u laten weten,
dat zij

Jessica
zal gaan heten.

Zij is geboren op donderdag 1
augustus 1996, weegt 3220
gram en is 49 cm lang.

De dolgelukkige ouders en
grote zus zijn:

Leo, Ria en Erika
Eggink

Covikseweg 23
7221 CM Steenderen
Tel. (0575) 44 18 60

Mama en Jessica rusten van
13.00 tot 15.00 uur en papa
de rest van de dag

Jij, klein mens
was onze grootste wens.
Nu jij dan bij ons bent,
nieuw leven,
zullen wij jou alle liefde geven.

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Linda

LJnda is geboren op 1 augus-
tus 1996 om 02.42 uur.

Mare & Karin
Tiemessen-Reintjes

De Voornekamp 13
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 42 12

Karin en Linda rusten van 13.00
tot 15.00 uur en na 21.00 uur

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

Den/se
LISA MARIE

1 augustus 1996.

Wilfred, Henriet en
Jordy Rondeel

Molenstraat 12
7256 AD Keijenborg

Peetoom: Peter Rondeel
Peettante: Marion Jansen

Voor aansluiting van uw
riool of

regenwaterafvoer:

ALLE MATEN
PVC

EN HULP-
STUKKEN

VOORRADIG
(wordt gratis thuis bezorgd)

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0675) 51 54 10

Dit mo'j metmaken
21 september

concert

BOH FOI TOCH
Sporthal „De Kamp"

Hengelo (GLD)

Veurverkoop A f 17,50:
Café 't Hoekje, Hengelo
Hotel Leemreis, Hengelo

Expert Arendsen, Hengelo
Bakkerij Hekkelman, Hengelo

Grand café de Egelantier, Hengelo
Weulen Kranenbarg, Vorden

i
l
* Arthur Kelder en

Agnes Wijnbergen

In plaats van kaarten
*
?̂&
^
^

I
i

Ons adres:

gaan trouwen op zaterdag 10 augus-
tus 1996 om 12.00 uur in het ge-
meentehuis van Gorssel.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur
bij zalencentrum "de Nieuwe Aan-
leg", Scheggertdijk 10 te Almen.

Almenseweg 49
7211 MEEefde

Op zaterdag 17 augustus a.s. hopen
wij samen met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te herdenken.

Herman Steenblik
en
Mini Steenblik-Riefel

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje Dorpsstraat 34
te Vorden.

Augustus 1996
HetJebbink16
7251 BL Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorgii^fca de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Wegens vakantie gesloten
van maandag 12 t/m zaterdag 31 augustus

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

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van
onze moeder en oma

MARIA JOHANNA
WILHELMINA

WILLEMSEN-TOLKAMP

zeggen wij u hartelijk dank.

Birgitta en Ger
Astrid en Evert
Ronald
en kleinkinderen

Keijenborg, augustus 1996

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijke medeleven, ons be-
toond na het plotseling overlij-
den van mijn lieve man en
onze vader

GERT GOSSELINK

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij
dit grote verlies.

Pien Gosselink-
Hogeweij

Vorden, augustus 1996

Lekker van
de buitenlucht

satevlees met
gratis saus, 100 gr.

49

500 gram
Hamlappen
en 4 tartaartjes

Eiersalade
Q95 100 gram

Balkanspies

1

1

per stuk

<|69

Q89

19Ontbijtspek
100 gram

Balletje speciaal
Gebraden fricandeau 4 93 Per stuk

100 gram

195

Keurslager

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

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

JAN REINDER
MAALDERINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Fam. v.d. Zwaan
Fam. Gosselink
Fam. Maalderink

Augustus 1996

Voor de vele blijken van me-
deleven, zowel persoonlijk als
schriftelijk, die wij mochten
ontvangen na het overlijden
van onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

PETERNELLA
BERENDINA

GROOT JEBBINK

betuigen wij hierbij onze har-
telijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

't Maller
Vorden, augustus 1996

Uitnodiging
"Hoe gaat het hen in Amerika?", "Hoeveel koeien mel-
ken zij?", "Wat zijn de grote verschillen
Nederland/Amerika?"
Allemaal vragen die regelmatig aan ons gesteld worden.
En omdat het niemand het beter kan vertellen dan Ab
zelf, houdt Ab Steenblik op ons verzoek een lezing
over het wel en wee van het boeren in Amerika.

Deze avond wordt gehouden op donderdag 22 augustus
a.s. bij "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden en
begint om 20.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
Wel graag vóór 15 augustus telefonisch opgegeven bij
ons kantoor onder nummer 0575 - 55 13 13.

Makelaarskantoor o.g.

PELGRUM b.v.
Doipsstr.ut 19.7251 BA VORDEN
tel.: 0575 55 1.1 1.1
f a x : 0575 55 36 97

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,
asters, gladiolen, zonnebloemen

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Schilderijen en tekeningen
open huis

m

'de Galeriek'
Nieuwstad 2 Vorden, tel. (0575) 55 32 10

zaterdag 10 augustus
zondag 11 augustus

van 11.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom

tot ziens

Riek Schagen



• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Tek/ax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Hef gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

'ERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:
- 't Beeckland Scholengemeenschap

voor V.B.O. voor het bouwen van
twee noodlokalen op het perceel Het
Hoge 41 te Vorden.

- H.H. Bulten voor het bouwen van een
garage/bergruimte op het perceel Het
Hoge 29 te Vorden.

- F. Je Vries voor het inpandig verbou-
wenvan een woning op het perceel
Het Hoge 6 te Vorden.

- G.W.Plijter voor het bouwen van een
garage/bergruimte op het perceel
Prins Bernhardweg 5 te Vorden.

- W.L.den Hoed voor het inpandig ver-
bouwen van een woning en berg-
ruimte op het perceel Gazoorweg 2.

- Beheersstichting Urtica voor het bou-
wen van een Kantoor- annex berg-
ruimte op het perceel Reeoordweg 2
te Vorden.

- de heer H. Derks (Gasterij Schoen-
aker) voor een café-/zalencentrum op
het perceel Ruurloseweg 64 te Vorden
(revisie-vergunning).

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

UDEN S VAKANTIE LIGGEN ZIEKTES OP DE LOER
OOK BIJ LAST MINUTE REIZEN GGD RAADPLEGEN

Vakantiegangers doen er goed aan om ook bij last minute boekingen in elk geval de GGD
te raadplegen. In een groot deel van de wereld heersen in^Ktieziekten die in Nederland
niet of nauwelijks voorkomen. Minder goede hygiënische d^andigheden in deze landen
kunnen de oorzaak zijn van ziekte en besmetting. Reizigers zijn vaak niet op de hoogte, of
onderschatten de gevaren van besmetting. Een aantal vaccinaties kan nog op de laatste dag
voor vertrek worden verstrekt. Dat geldt met name voor vaccinatie tegen geelzucht en
malaria, ziekten waarop veel vakantiegangers risico lopen. Maar ook herhalingsvaccinaties
kunnen tot kort voor vertrek worden toegediend.

malaria
Op dit moment zijn Centraal- en West-Afrika erg in trek als last-minute vakantiebestem-
ming, maar deze gebieden zijn tevens ware malaria-brandhaarden. In 1995 keerden ruim
300 Nederlanders terug met malaria tegen 179 in 1992. Bij een onjuiste diagnose overlijdt
een kwart van deze malaria-patiënten. Veel risicogebieden zijn bovendien dichterbij dan
veel mensen beseffen.

Reizigersadvies en vaccinatiebureau
Het reizigers- en adviesbureau van de GGD Regio Stedendriehoek geeft in Apeldoorn,
Deventer en Zutphen voorlichting over de bescherming tegen insecten en het gebruik van
anti-malariatabletten. Tevens worden de noodzakelijke vaccinaties verstrekt. Voor Turkije,
Tunesië en Marokko wordt Difterie Tetanus Polio (DTP), Hepatitis A, een Typhus vacci-
natie (meestal capsules) en soms ook malariabescherming aanbevolen. Voor Afrika, Azië,
het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika adviseert de GGD vaccinaties tegen DTP,
Hepatitis A, Typhus en soms ook tegen Gele koorts en malariabescherming. Voor Oost-
Europa wordt DTP en Hepatitis A aanbevolen. Het is raadzaam tijdig, in elk geval 6 weken
voor vertrek, contact op te nemen met de GGD Regio Stedendriehoek in Apeldoorn,
Deventer of Zutphen.

Hygiëne belangrijk
Om ziekte tijdens de vakantie te voorkomen geeft de GGD Regio Stedendriehoek in
Apeldoorn, Deventer en Zutphen adviezen over hygiënische maatregelen. Veel ziektever-
wekkers komen voor in besmet voedsel of drinkwater. Het is dan ook verstandig geen lei-
dingwater te drinken, maar flessewater te kopen of water geruime tijd te laten koken. Eet
geen fruit wat niet kan worden geschild en wees voorzichtig met gewassen groente.
Voedsel moet goed verhit zijn. Vlees, gevogelte, vis, schelpdieren, groenten en melkpro-
ducten bevatten vaak hoge aantallen bacteriën.

Risico op uitdroging
Het is belangrijk om uitdroging door diarree te voorkomen. Met name kleine kinderen zijn
heel kwetsbaar bij diarree. Het is dan ook raadzaam O.R.S. mee te nemen, dit is een meng-
sel van suiker en zouten die men kan toevoegen aan een schoon glas water. Om de diar-
ree te stoppen, kan bijvoorbeeld loperamide ingenomen worden. O.R.S. en loperamide zijn
verkrijgbaar bij de apotheek.

Spreekuren
De GGD Regio Stedendriehoek heeft vestigingen en spreekuren in Apeldoorn, Deventer
en Zutphen: Spreekuren volgens afspraak:
Apeldoorn (055-5802813): dinsdag, donderdag en vrijdag (08.30-11.00 uur)
Deventer (0570-625084): maandag (13.00-16.00 uur), di. en do. (09.00-12.00 uur)
Zutphen (0570-625084): woensdag (09.00-12.00 uur)

Inloopspreekuur (zonder afspraak):
Apeldoorn vrijdag (13.30-15.30 uur).

Tevens kunt u bij de GGD de folder: 'Verre reizen en uw gezondheid' afhalen. Wie
de folder thuis wil ontvangen, moet een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde
envelop sturen naar: GGD Regio Stedendriehoek, afdeling Algemene
Gezondheidszorg, Vosselmanstraat 4, 7300 AB Apeldoorn.

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

G. Bargeman

Datum Omschrijving
ontv.

de Horsterkamp 25 24-07-96 vergroten van een
Vorden berging

Dostal Wegenbouw Onsteinseweg 20 26-07-96 bouwen van een kan-
Vorden toorpand

G. Weulen Kranenbarg Enkweg 3
en Zn. B.V. Vorden

30-07-96 bouwen van een tank-
station

R.G.Krijt Hackforterweg 33 30-07-96 uitbreiden van een
Wichmond kantine

J.D. Bouwmeister Baron v/d/ Heyden- 30-07-96 bouwen van een carport
laan
Wichmond

Deze bouwaanvragen kunt u gedurende veertien dagen inzien bij de sector grond-
gebied in het koetshuis.

EBRUIK SCHAADT OPPERVLAKTEWATER; ZUIVERINGSSCHAP
ONTRAADT AANSCHAF VOEDSELRESTVERMALERS

Sommige keukeninstallateurs bieden tegenwoordig voedselrestvermalers aan, ook
wel bekend als gootsteenmolens, green machines of food waste processors. Deze
elektrische machines zitten onder de gootsteenopening en vermalen snij-afval en
etensresten tot puree. Dit wordt vervolgens naar het riool afgevoerd. Het
Zuiveringsschap Oo^Mjk Gelderland vindt dit een slechte ontwikkeling en raadt
aanschaf van dergelijke apparatuur af. Het wegspoelen van vermaalde etensresten
heeft grote nadelige gevolgen voor de riolering, de rioolwaterzuiveringsinstallaties
en uiteindelijk het oppervlaktewater in Oost-Gelderland. Het gebruik van het appa-
raat is wettelijk verboden.

Bij de bron aanpakk^P
Jaren geleden is door het Rijk besloten het afvalprobleem bij de bron aan te pakken.
Etensresten, groente- en fruitafval worden, mits apart ingezameld, direct verwerkt tot
bruikbare compost voor de land- en tuinbouw. Als dit afval in het riool komt, heeft
dit de volgende nadelige gevolgen.
1. De Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet berekend op een derge-

lijke belasting. Het afvalwater wordt dan niet volledig gezuiverd met als gevolg dat
toch vervuild afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt.

2. Bij verwerking van de puree komt extra veel (zuiverings)slib vrij dat hier in Oost-
Gelderland verwerkt wordt tot compost. Deze compost is echter veel moeilijker af
te zetten dan de compost die van het groente-, fruit- en tuinafval gemaakt wordt.
Meer zuiveringsslib brengt meer afzetkosten met zich mee.

3. Door toename van het gebruik van voedselrestvermalers zullen extra investeringen
nodig zijn. Dit zal de bewoners van het gebied veel meer geld gaan kosten in de
vorm van de zuiveringslasten.

4. Het riool kan verstoppen. Met name het rioleringsstelsel in de woning of flatge-
bouw is hier gevoelig voor.

Is een woning nog niet aangesloten op het riool en wordt een voedselrestvermaler
gebruikt, dan zijn de gevolgen voor het milieu ook erg groot.

Het zuiveringsschap wil benadrukken dat de verkoper die een voedselrestvermaler
aanbiedt, de consument aanzet tot overtreding van de Wet Milieubeheer. Voor de
consument geldt het advies dat iedereen die zo'n apparaat al in huis heeft het beter
niet kan gebruiken en terug moet brengen. Het zuiveringsschap raadt toekomstige
kopers van een nieuwe keuken aan niet in te gaan op verlokkelijke aanbiedingen om
dit zogenaamde milieuvriendelijke apparaat aan te schaffen.

OGERE WAARDEN NA HERTAXATIE OP GROND VAN DE WET
WAARDERING ONROERENDE ZAKEN

begin augustus start hertaxatie woningen
In Vorden start taxatiebureau Houdringe begin augustus met het taxeren van de
woningen, winkels en (agrarische) bedrijven. De taxateurs zijn voorzien van een legi-
timatiebewijs. Wij verzoeken u, indien nodig, medewerking te verlenen aan het taxe-
ren (hier bent u overigens wettelijk toe verplicht).

Referentiestelsel
In de afgelopen weken heeft bureau Houdringe al een referentiestelsel opgebouwd.
In heel Vorden hebben zij meer dan 100 objecten heel nauwkeurig getaxeerd. Deze
objecten vormen de basis voor de overige taxaties. Bij iedere woning wordt een refe-
rentieobject gezocht dat de meeste gelijkenissen vertoont. Eventuele verschillen
geven dan een hogere of lagere waarde t.o.v. elkaar.

Hogere waarde
De waarde van de woningen zal in veel gevallen flink hoger zijn dan de vorige keer
(peildatum 1/1/1990). Een voorlopige inschatting, na de resultaten van het referentie-
stelsel, is dat de waarden gemiddeld met ongeveer 50% omhoog gaan. Dit is een
gemiddelde. Dit houdt in dat de waarde van de ene woning misschien met 35%
omhoog gaat maar die van een andere met 65%.



24/25 augustus
inschrijving f 5V—

vanaf nu

Teams van 2 personen

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

AANBIEDING

VAN DE WEEK

VICTORIA BAARS | M 95
1 kilo van 18,50 voor

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

JHv

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lccnauto gratis elc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorsl)

w (0575) 52 28 16

p
BOVAG

WEEKBLAD

CONTACT
EEN GRAAG GELEZEN BLAD

DAT WEKELIJKS VERSCHIJNT IN

4 EDITIES: RUURLO - VORDEN -

HENGELO (G) - WARNSVELD

DRi KKI RIJwi ;vi RS
VORDEN • TEL OB76 B5101O. FAX 881086. BBS S84O4O
NIEUWSTAD 3O - 7281 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA |5Q QOQ2

HEERSINK haarmode adviseert
IXve maand weer een totale
verandering door HEER-
SINK haarmode Het is Mia.
/ij krijgt advies van Renate.

De wens \ an Mia.
Mia \ \ i l het Helst liet haar niet
korter, /<> vol mogelijk, met
veel volume.

Het advies Min Renate.
Renate adviseert bij Mia een
kapsel \\aarhij het haar meer
uit het ge/icht komt

Het \\ordt daarom bovenop iets
korter geknipt en /et Renate een
hele lichte permanent.
Voor de glans \\ordt er een
mtwasbare spoeling gebruikt.
\:.n om het nieuwe model beter
te laten uitkomen, \\orden er aan
de voorkant een paar kamlokjc^
gezet.
"Maar krijg ik het thuis ook
zo?" is de vraag van Mia.
Voor thuisgebruik adviseert
Renate na het u assen een olie-
behandeling Hierna kan Mia
het haar gewoon laten drogen.
Het haar is dan lekker soepel en
eenvoudig met de krulborstel in
model te brengen.

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

«0575-55 12 15

foto 's: HKKRSI.\K haarmode kapster: Renate Mateman

* Altijd in voor verandering ! "

INC AS O L
zomeractfe
zonnebril op sterkte

scherp én veilig zien, ook in de zon

Zonnebril met kwatiteiti-
kunstitofglazen op uw
eigen sterkte*.
Tegen meerprijs ook
verkrijgbaar met leesdeel.

juwelier
siemerink
<X> OptKliën Zutphenseweg?-7251 DCVorden

*vian +4.00 tot -6;00, cyt, 2 -

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf doet.

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

5
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

OUD PAPIER
APART

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

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

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gbs in bod atelier

TÉIL5
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Koetsendag
'̂ •̂î ^̂

Wij zijn op zondag
11 augustus de

gehele dag geopend!
Vanaf ons terras heeft u een prachtig uitzicht

op de intocht van de 20e kastelenrit.
Bij t Pantoffeltje zü t goed!

bodega

Tot ziens: Frank en Mirjam Meulenbroek
Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

PROGRAMMA
ZONDAG: AUGUSTUS

OP DE W! DE
NABIJ KASTEEL VORDEN

't clÖapen van 't

De perfecte piek
mei een

uitstekend uitzicht
op de kastelenrit

De koetsen komen rond 11.30 uur langs ons terras

Ruurloseweg 114, Vorden, tel. (0575) 55 66 34

Vanaf 8.30 uur
Jurering van de aanspanningen.
Deze jurering telt mee voor het Nederlands
Kampioenschap.

Vanaf 9.30 uur
Individuele start van de rijtuigen.

Vanaf 10.45 uur
Demonstratie van de 'Csardas-ruiters van de
Hongaarse poesta'.

'Pas de deu' door Susan Groot Jebbink en Ina
Sloëtjes.
Deze rubriek is geadopteerd door Bosbouw-
bedrijf Jan Groot Jebbink, Vorden.

12.00 uur
Binnenkomst van de rijtuigen voor de lunch.

13.00 uur
Vertrek individuele start van de rijtuigen.

Vanaf 14.00 uur
Demonstratie 'Csardas-ruiters van de Honu.
gaarse poesta'.

Demonstratie met een viertal aanspanningen
van In de Reep'n o.l.v. de heer Dijkstra, men-
instructeur m.m.v. Jan Groot Jebbink, Gerrit
van Zeeburg, Bertus Pellenberg en Johan Hei
velink.

'Pas de deu' zie 10.45 uur.

Grote demonstratie van de 'Csardas-ruiters van
de Hongaarse poesta'.

Vanaf 15.45 uur
Binnenkomst van de rijtuigen:
Ie groep overige deelnemers
2e groep de gejureerde deelnemers
3e groep deelnemers/leden In de Reep'n

Plm. 16.30 uur
Het klapstuk van de 'Hongaarse Pos'.

Rabobank
Hengelo - Steenderen - Vorden

i \fotfan,
Wij zorgen

tijdens de kastelenrit
voor een groot terras.

Zorgt u
op zondag 11 augustus
voor het mooie weer?

*F^"jjjJL•jü.. ,; T

Hoofdsponsor kastelenrit
In de Reep'n

Zutphen, De Stoven 21
tel. (0575) 52 72 22

Eerbeek, Stuyvenburchstraat 6
tel. (0313) 65 91 25

Schotpoort
VOLVO

personenauto bv

Schotpoort laat auto rijden.

Wij doen het weer!

vanaf dinsdag 13 augustus t/m
zaterdag 14 september:

poster
30 x 45 cm bij elke kleurenfilm van 24 of 36

P.S.
Heeft u al films voor de kastelenrit?

COMBi
Dorpsstraat 20, Vorden, telefoon (0575) 55 28 12



FILIAAL TEESTWEIDE'

ORIG. STENEN NAPJE GRATIS
bij 70 cl kruik of fles

ACHT KASTELEN
KRUIDENBITTER

Bij een cluster van vier flessen a 33 cl

KASTEELBIER EEN FLES GRATIS

GENIETEN BEGINT BIJ WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12, tel. (0575) 55 13 91, fax (0575) 55 44 53 ,

Demonstraties op kasteelweide

Zondag 11 augustus houdt In de Reep'n voor de twintigste keer een koetsenrit
door de landelijke omgeving van Vorden. Er zullen ruim honderd aanspanningen
aan de start verschijnen. Naast de koetsenrit zijn er voor het publiek de gehele dag
demonstraties op de weide van kasteel Vorden. De tocht van de historische koet-
sen wordt aan het eind van de middag afgesloten met een defilé door het dorp.
Voorzitter Johan Norde van In de Reep'n is van mening dat er dit jaar weer een
zeer gevarieerd aanbod van rijtuigen in Vorden te zien is. Norde: "Zo zal bijvoor-
beeld Nederlands Kampioen Cees Wempe uit Spaarnedam met een prachtige
jachtwagen naar Vorden komen. Ook de Privat Coats met vierspan van de heer
Lamme uit Loosdrecht is een schitterende aanspanning. En zo kan ik nog wel een
tijdje doorgaan. De mensen moeten op 11 augustus maar gewoon komen kijken.
Want het zijn stuk voor stuk hele mooie authentieke koetsen. En van de honderd
deelnemers komen er dit jaar 20 in aanmerking voor jurering voor het Nederland
Kampioenschap. De rit in vorden is er dus één die landelijk meetelt".
Het gezelschap vertrekt 's ochtends vanaf kasteel Vorden. Na een sherrystop bij
kasteel De Wiersse, keren de koetsen rond het middaguur terug op de kasteel-
weide van het gemeentehuis. Daar kan het publiek de koetsen bekijken en genie
ten van de vele demonstratie die de gehele dag op het terrein worden gegeven. In
het kader van het vierde lustrum van de koetsendag zullen de Csarda's Ruiters van
de Hongaarse Poesta's naar de kasteelweide komen en een geweldige show opvoe-
ren. Zo zal men staande op twee paarden in volle galop een vijftal paarden aan de
teugel proberen in bedwang te houden. Ook de vereniging In de Reep'n is op zon-
dag 11 augustus van de partij. De amazones Susan Groot Jebbink en Ina Sloetjes
zullen een demonstratie geven in het mennen door middel van een dressuur.
Johan Norde benadrukt dat een evenement als de kastelenrit in Vorden alleen
maar mogelijk is doordat diverse instanties hier belangeloos aan meewerken. "Ik
denk daarbij aan de landgoedeigenaren, politie, EHBO, Geldersch Landschap en
de Vereniging van Natuurmonumenten. Zonder hun medewerking is het voor ons
niet mogelijk om jaarlijks weer een kastelenrit te organiseren. Daarom zijn we ook
zo ontzettend blij dat we elk jaar weer een beroep op deze groep kunnen doen",
aldus Johan Norde.

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank reizen kunt

boeken, is u vast al bekend.

Maar weet u ook dat elke reisverko-

pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-

vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen

voor nog aantrekkelijkere prijzen. Loop snel

eens binnen bij de reisverkopende Rabobank

Deze week:

Indonesië, groepsreis
Nusa Tenggara

nu voor 3350,— p.p.
Vertrek: 22 september, 23 dagen.
NBBS rondreis langs de eilanden: Bali, Flores,
Komodo, Sumbawa en Lombok.

Kos, Kos-stad
nu voor 895,— p.p.

Vertrek: 8, 15 en 22 augustus.
8 dagen appartementen Esperides, logies
centraal gelegen appartementencomplex
met zwembad

Canada, Toronto
nu voor

Vertrek: 17 augustus.
Campingvlucht.

595,— p.p.

Mallorca, Playa de Palma
n u voor /95,— p.p..

Vertrek: 14 en 21 augustus.
8 dagen appartementen Pillari Playa, logies.
Direct aan het strand en in het centrum gelegen.
(Prijs bij 15 dagen f 995,- p.p.)

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Voidcn: 057 S->>">!.>""; Hcniiclo: ()5~'>-4(->S44(); Stcauk'ivn: 05~*5-45XI
Kcijcnbori': 0575-46S4SO; Baak: 05~v55"S~S; \\ icli inond: < ) > ~ S - > ^ ;

11 augustus

Op de kasteelweide kunt u bij ons

een gratis 'Heeren van
Ruysdael-sigaar'
komen proeven

ZONDAG-AANBIEDING

fotorolletje
van 36 stuks (100 en 200 ASA)

3 halen 2 betalen

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a, Vorden, (0575) 55 32 60

Routebeschrijving
Ochtendroute
Oprit af richting dorp, rechts Horsterkamp, rechtdoor Stationsweg, links Burgemeester
Galleestraat, rechts Almenseweg, links oprit kasteel Den Bramel, links Almenseweg, rechts
Het Enzerinck, links Larenseweg, rechts Enzerinckweg, links Galgengoorweg. links
Schoolhuisweg, links Wildenborcnseweg, kasteel De Wildenborch, rechts Nijlandweg,
Vbrdenseweg, rechts Schoneveldsdijk, links achteroprit kasteel De Wiersse (sherry stop),
rechts Wiersseallee, rechts Ruurloseweg (in draf), links Onsteinseweg, rechts Schuttestraat,
links achteringang kasteel Vorden.

Middagroute
Achteruitgang kasteel Vorden, rechts Schuttestraat, rechts Vordensebosweg, Christinalaan,
rechts Wfllem Alexanderlaan, rechtdoor Nieuwstad, rechts Deldenseweg, rechts rotonde
(over het fietspad), links De Eldersmaat, rechts Baakseweg, links Hackfiortselaan, koekoek-
straat, links Boshuisweg, links Vierakkersestraatweg, rechts op- en afrit kasteel Suideras,
rechts Dorpsstraat, links hackforterlaan, links Baakseweg, rechts Riethuisweg, links
Hamminkweg, rechts Deldenseweg. Hilverinkweg, oprit kasteel Kiefskamp.

Intocht
Kasteel Kiefskamp is om 15.00 uur het verzamelpunt van alle k9etsen. Vanaf hier vertrekt
men vervolgens in collone naar het dorp. De route van de intocht is als volgt: links
Lindeseweg. rechts Hengeloseweg, rechts De Horsterkamp, links Nieuwstad,
Raadhuisstraat, Dorpsstraat, De Horsterkamp, oprijlaan kasteel Vorden.



DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 5/8 T/M ZATERDAG 10W96

UIT ONZE VERS VLEES-AFDELING:

SLAVINKEN 8 stuks nu 7,98

VARKENSFILETSTEAK per kilo van 25,90 voor 17,90

KIP BARBECUE-PAKKET per kilo van 9,90 voor 6,90

RUNDER PAPRIKA-STEAK per kilo van 27,90 voor 19,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

BANANEN per kilo van 2.98 voor 0,98

IJSBERGSLA per krop van 0,98 voor 0,79

JONA GOLD HANDAPPELEN per kilo van 2,98 voor 2,49

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO MOUT 800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49

BESCHUITBOLLEN pak a 7 stuks 1,99

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

Goudbanket BOSVRUCHTEN FONDANTCAKES
pak 260 gram van 2,19 voor

DEDECAFE
pak 250 gram van 3,89 voor

GOUDA'S GLORIE SAUZEN
diverse soorten, sta-tube 750 ml

COCOSMAKRONEN
pak 200 gram van 1,39 voor

EDAH MAALTIJDSOEPEN
tomaten, crème of goulash, blik 800 ml van 2,39 voor

EDAH MAGERE FRUITYOGHURT
diverse smaken, pak a 1 liter van 2,79 voor

STEENBAKOVEN-PIZZA'S
diverse soorten vanaf 375 gram van 4,89 voor

1,69

3,49

2,49

0,99

1,99

2,39

3,89
Edah card-weekaanbieding:

21% card-korting

WINKELMERK FRUITGUMS
zak 100 gram van 1,89 voor 149

BELEGEN KAAS
II per kilo van 12,98 voor 10,98

ZAV STEGEMAN RAUWE HAM per 100 gram van 2,98 voor 2,49

Onze openingstijden zijn als volgt:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00-16.00 uur

De 3 principes van Edah:

Prettig winkelen. Compleet assortiment.

Scherpen prijzen.

Edah G. BOTTERMAN B.V. Raadhuisstraat 53.
Hengelo Gldl

Tel. (0575) 46 20 00

Prijsuitreikïhg Rabobank

Afgelopen week zijn bij de Rabobank de
prijzen uitgereikt die te winnen waren tij-
dens de braderie en de Rabo Top 40
Music Tour in Vorden. Voor de prijsvraag
op de braderie was wielerkleding be-
schikbaar gesteld uit de collectie van de

Rabobank wielerploeg. Deze werden ge-
wonnen door B. Rouwen (wielerjack), R.
van Houte (wielershirt) en W. Smallegoor
(handschoenen, haarband en bidon).
Tijdens de Rabo Top 40 Music Tour wa-
ren door het invullen van kaarten met

daarop de favoriete videoclip ook prach-
tige prijzen te winnen. Deze werden ge-
wonnen door AJ. Groot Jebbink (disc-
man), C. Balvert (walkman) en E.
Wolsink (cd-bon). Op de foto de gelukki-
ge prijswinnaars en direkteur Jan Krooy.

AUGUSTUS

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

6 VW Open Dag bij Boerderij Bouw-
meester

7 Theatervoorstelling "Onder de mo-
len" in Linde

7 Zwembad: proefzwemmen
7 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
10 Kunstmarkt in Vorden
10 Zwembad: diplomazwemmen
11 VW Kastelentocht "In de Reep'n"
11 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrijd
13 ANBO: middagfietstocht,

vanaf Kerkplein, info 55 17 95
14 VW Avondwandeling "den Bramel"
14 Theatervoorstelling "Onder de mo-

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

Lettink
17-18 w Vorden Jeugdtoernooi
21 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
21 Theatervoorstelling "Onder de mo-

len" in Linde
21 VW Avondwandeling "Den Bra-

mcl"
24 Volksfeest Wichmond Vogelschie-

ten
25 Volksfeest Wichmond Fietsoriënte-

ringsrit
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
25 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrijd
26 Zwembad: proefzwemmen
26 Avondwandeling 't Hackfort
27 Oranjeloop Volksfeest Wichmond
27 Spel en spektakel Volksfeest Wich-

mond
27 VW Lezing Landleven Oud Achter-

hoek
27 ANBO: dagfietstocht vanaf Kerk-

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

len" in Linde
28 Zwembad: proefzwemmen
28 Welfare De Wehme: handwerken
28 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Wielerronde van Wichmond
30 Zwembad: diplomazwemmen
30-31 Volksfeest Wichmond
31 Zwembad: diplomazwemmen
31 Zwembad: kampioenschappen

zwemmen
SEPTEMBER

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

3 HVG Dorp Fietstocht
4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink

Zomerorkest weet
publiek in Vorden
prima te vermaken
Het Zomerorkest Nederland heeft afgelo-
pen vrijdagavond laten horen dat harmo-
niemuziek helemaal niet saai hoeft te zijn.
Het orkest gaf op het volle Marktplein in
Vorden een bijzonder swingend optreden
en wist zowel klassiek als modern op een
luchtige wijze te brengen. Het applaus na
afloop van het concert was dan ook meer
dan terecht.
Het Zomerorkest Nederland is een gele-
genheidsorkest dat tien dagen door ons
land trekt. Het orkest bestaat uit getalen-
teerde muzikanten tussen de 16 en 23 jaar
oud. In de afgelopen maanden zijn de
jongeren slechts vier maal bij elkaar ge-
weest om te oefenen. Hieruit blijkt wel
dat het gaat om bijna allemaal conserva-
toriumstudenten, want normaal gespro-
ken is het niet mogelijk om in een derge-
lijke korte periode stukken in te studeren
als "Barnum" en "Jungle Book". Een ge-
middeld harmonieorkest doet daar ruim
een half jaar over. De stijlen liepen uiteen
van barok tot rock.



mode voor
het héle gezin
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A fachinnfashion

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

sterk

U betaalt de afgeprijsde prijs van het duurste artikel
en krijgt het 2e artikel GRATIS.

PIN
Kom even binnen, want het loont weer de moeite.

Aanbieding is geldig van 7/8/96 t/m 10/8/96

Tijdens de bouw/vakvakantie van 26 juli t/m 17 augustus
zijn wij op maandag t/m vrijdag

geopend 's-mprgens van 9.OO tot 12.OO uur
voor het afhalen van bouwmaterialen zoals zand en grint, cement, kalk,

stenen, sierbestrating, betonartikelen, isolatiematerialen, dakpannen, golf-
platen, gipsplaten, buizen, wand- en vloertegels, lijmen, kitten, enz. enz.

Showroombezoek
voor keukens, sanitair, wand- en vloertegels, natuursteen, gevelsteen enz.

is mogelijk na telefonische afspraak

SLAG
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:(0573)453317 BOUWMAT ERIAL EN BV

J.L Harren

BEACH-PARTY VORDEN
zaterdag 1O augustus

aanvang 20.00 uur exact

QUEEN SANDY & World Band
JOVINK & de Voederbietels

CALL THE POLICE
LAS SIGNORITAS 6ITANAS

STRIJK & ZET

Voorverkoop è f 17,50
VW - De Herberg

Focus-Fashion kledingzaken

Eckhardt

binnen/buiten

infrarood sauna's
badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

7/ote/ Co/i? Restaurant

'Meilink9

BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Familiebuffet
ZONDAG 11 AUGUSTUS

AANVANG 17.30 UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

ƒ ^fL/j~" P.P.

BESLIST RESERVEREN.
VOLGENDE BUFFET:

ZONDAG 25 AUGUSTUS

l.v.m. vakantie zijn wij

gesloten

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

i
o

In plaats van één stempel per besteding
van f 25,- krijgt u nu liefst TWEE stem-

pels op uw spaarkaart. Dat betekent
dubbel zo snel die 25 piek korting bij

elkaar sparen. Voor maar 20 stempeltjes
heeft u die al te pakken. De actie loopt
tot en met 17 augustus 1996 dus kom
snel zoveel mogelijk voordeel opdoen.

/clecox

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

Wij zijn geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.30-17.30 uur
vrijdag van 8.30-21.00 uur
zaterdag van 8.30-16.00 uur
U bent welkom.

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'



6e Kuipertoernooi op 17 en 18 augustus

Sparta vervangt Norwich City
Voetbalvereniging Vorden houdt zater-
dag 17 en zondag 18 augustus het 6e
Wim Kuipertoernooi voor D-pupülen.
Dit tweedaagse evenement heeft plaats
op het sportcomplex van W Vorden aan
de Oude Zutphenseweg. In tegenstelling
tot 1995 zijn er dit jaar geen internatio-
nale deelnemers. Norwich City uit
Engeland - dat vorig wel van de partij
was - heeft op het allerlaatste moment
afgezegd. Daarvoor in de plaats komen
de D-pupillen van Sparta naar Vorden
toe.

Evenals de afgelopen jaren kent het toer-
nooi in Vorden een zeer sterk deelne-
mersveld. Naast Sparta zullen bijvoor-
beeld ook de D-pupillen van Ajax,
Feyenoord en PSV weer van de partij
zijn. Jeugdvoorzitter Jan Borgonjen is ui-

terst tevreden over het deelnemersveld.
"Ondanks het feit dat de Engelsen niet
komen, denk ik dat we best wel trots mo-
gen zijn op dit 6e Kuipertoernooi. Want
vergelijk het eens met zes jaar geleden.
Toen was het toernooi slechts één dag en
wisten we alleen Feyenoord als landelijke
dub voor het Kuipertoernooi te strikken.
Nu zijn we veel verder. Teams als Ajax,
PSV en Feyenoord komen graag naar
Vorden toe en daardoor is het deelne-
mersveld ook steeds sterker geworden",
aldus Jan Borgonjen.
Er zal zaterdagochtend 17 augustus in
twee poules worden gestart. Poule A be-
staat uit Feyenoord, VW, Sparta en PSV.
In poule B zitten Ajax, Willem II, District
Oost en Vorden. De eerste twee van pou-
le A en B strijden op zondagmidag 18 au-
gustus om de twee finaleplaatsen.

Agrarische fietstocht trekt
maar liefst 485 deelnemers

Politie Varia
Vorden

Een inwoner van Vorden deed op vrijdag
2 augustus aangifte van diefstal van twee
kentekenplaten die vorige week van zijn
auto waren afgehaald. De wagen stond
geparkeerd aan het Hoetinkhoh
Verder werd er in de nacht van vrijdag op
zaterdag geprobeerd in te breken bij
Visser Mode aan de Burgemeester Gal-
leestraat. Eén van de voorruiten werd
flink beschadigd maar doordat de etalage
voorzien was van veiligheidsglas wisten
de dieven niet binnen te komen. Tot slot
werden er zaterdagnacht enkele verkeers-
borden vernield aan het Leemgoor.

Ingezonden mededeling
Kuiten veraatM'Oording vun (U' redactie

Operation Friendship beoogt bevorde-
ring van vriendschap over de hele wereld.
Wie zou daar niet voor zijn. Maar het
verslag van de Vordense afdeling van de-
ze uitwisselingsorganisatie (contact juli
1996) vraagt om een reactie. Door vroe-
gere uitwisseling (Vordense jongeren naar
Amerika (contact juli 1995) moet het bij
de organisatie bekend zijn geweest, dat in
veel Amerikaanse staten alcohol verbo-
den is voor jongeren onder de 21 jaar.
Was het dan voor de hand liggend 16-ja-
rigen hier kennis te laten maken met de
gastvrijheid van Grolsch? Ook al wil men
zich verdiepen in het standpunt van de
advisor, dat men jongeren - eerder dan in
Amerika gebeurt - moet leren omgaan
met alcohol, is dan daarvoor een belang-
hebbende brouwerij de aangewezene?
En gaan we in Nederland wel zo goed
met alcohol om? Weet de advisior hoe-
veel vandalisme erdoor veroorzaakt
wordt? Hoeveel mishandeling en kleine
criminaliteit er is? En hoeveel verkeerson-
gelukken? Weet de advisior hoeveel pa-
tienten er wegens alcoholgebruik in zie-
kenhuizen liggen en verslavingsklinie-
ken? En weten wij de daarover in ons
land bekende cijfers of willen we ze liever
niet weten?

Mevrouw M.J. de Haas
Het Jebbink 40
Vorden

25.000e bezoeker
voor In de Dennen
Badmeester Martin Westerik van zwem-
bad "In de Dennen" in Vorden mocht af-
gelopen maandag de 25.000e bezoeker
begroeten. Het gaat hier om Sonja
Mettelink uit Zutphen. Mettelink ontving
uit handen van het personeel van het
zwembad een bos rozen. Vorig jaar werd
de 25.000e bezoeker al in het begin van
de maand juli verwelkomt. "Maar toen
hadden we ook fantastisch weer", aldus
Martin Westerik. "Daarom mag je het
aantal bezoekers van dit jaar ook niet ver-
gelijken met 1995."

De Snoekbaars
In het kader van het VW zomerpro-
gramma organiseerde De Snoekbaars
twee open vis wedstrijden. Aan de eerste
wedstrijd deden 21 personen mee die in
totaal 94 vissen vingen. De uitslagen wa-
ren: l H. Hilferink uit Zutphen 13 stuks -
3.01 meter; 2 R. Golstein, Vorden 14
stuks - 2.70 meter; 3 W. Vruggink,
Hengelo 13 stuks - 2.20 meter.
De tweede wedstrijd leverde een vangst
op van 181 vissen. Het aantal deelnemers
bedroeg 29. Hier waren de uitslagen: l H.
Hilferink, Zutphen 27 stuks - 6.06 meter;
2 A. Golstein, Warnsveld 21 stuks - 4.15
meter; 3 D. Bos, Ruurlo 10 stuks- 3.00
meter.
M. Bleumink is er in geslaagd om bij „De
Snoekbaars" jeugdkampioen van Vorden
te worden. Tweede werd R. Norde en C.
Lichtenberg eindigde op een derde plaats.
Aan de laatste ̂ pdwedstrijd welke werd
gehouden in eB^ijver te Warnsveld de-
den 13 jongelui mee die in totaal 9.04 me-
ter vis vingen. De uitslag was hier: l C.
.Lichtenberg; 2 R. Velhorst; 3 M.
Bleumink; 4 R. Huetink; 5 M. Eskes.

Riek Scmtgen houdt
open huis op
10 en 11 augustus

De Vordense kunstenares Riek Schagen
houdt op zaterdag 10 en zondag 11 au-
gustus open huis. In de Galeriek aan de
Nieuwstad 2 in Vorden zal een uitgebrei-
de collectie schilderijen en tekeningen
van haar te zien zijn.
Riek Schagen werd op 15 november 1913
geboren in Amersfoort. Naast haar veel-
zijdige toneel-, film- en televisiecariere
creëerde ze een fantastisch wereld van
vorm en kleur in haar tekeningen, cou-
aches en schilderijen. Door haar huwelijk
met Bert Westerman - zoon van de kunst-
schilder Gerard Westermann - kwam ze
in een schildersfamilie terecht. Haar echt-
genoot die als student filosofie de grote
geestelijke rijkdom van het Boeddhisme
had ontdekt, inspireerde en stimuleerde
Riek Schagen bij het zoeken van een ei-
gen beeldtaal en een persoonlijke stijl.
Voor de beschouwer van haar werk ont-
sluit ze een mysterieuze wereld, waarin
magie en vitaliteit een grote rol spelen.
Riek Schagen heeft inmiddels diverse ex-
posities gehouden in Nederland. Ook in
het buitenland is ze geen onbekende. Zo
exposeerde ze in Hotel Pueblo in
Benidorm en Gammelstrand in Kopen-
hagen. Na het overlijden van haar man
woont en werkt Riek Schagen nu al weer
diverse jaren in Vorden. Zie ook adver-
tentie.

Kunstmarkt
In samenwerking met de VW houdt de
Almelose kunstenaar Bert Mens op zater-
dag 10 augustus een grote kunstmarkt op
het marktplein in Vorden. Uit het hele
land zullen de kunstenaars deze dag naar
Vorden komen om hun werk te presente-
ren. Vele vormen van kunst zullen op de-
ze kunstmarkt vertegenwoordigd zijn zo-

De fietstocht die zaterdag langs een aan-
tal agrarische bedrijven in Vorden werd
gehouden, is een toeristische trekpleister
van de eerste orde geworden. Tussen
tien en elf uur gingen maar liefst 485 per-
sonen op het Marktplein van start.
Uiteraard veel vakantiegangers die in
Vorden en omgeving verblijven, maar
ook een flink aantal mensen uit heel
Nederland dat 's morgens vroeg naar
Vorden getogen was om deel te nemen
aan de fietstocht. De organisatie was in
handen van de Vordense Landbouw
Federatie die dan ook zeer content was
met deze belangstelling.

De tocht had een lengte van 26 kilometer.
De eerste stop was bij de familie
Reverdink aan de Zutphenseweg nabij
„De Boggelaar". Hier kon een paardehou-
derij bezichtigd worden, waarbij speciaal
voor deze dag diverse paarden werden
„voorgereden". Vervolgens werd via het
buurtschap Warken koers gezet naar de
Lochemseweg, waarbij bij de „Witte
Smid" een kijkje kon worden genomen.
Veewagens, landbouwwagens, trailers, al
dat soort voertuigen werden hier gede-
monstreerd waarbij de nodige vakkundi-

ge uitleg niet ontbrak. Daarna ging het
richting Almen. Hier werd halt gehouden
bij de familie Boschloo, een rundveehou-
derij. Hier werd onder andere uitleg ge-
geven over het „bekappen" van koeien.
De K.I. was ook met een stand vertegen-
woordigd, zodat de deelnemers aan deze
fietstocht uitvoerig werden geïnformeerd
wat kunstmatige insemenatie inhoudt. Bij
de familie Boschloo was tevens een alge-
mene pauze ingelast. Niet voor de dames
van de afdeling Vorden van de
Plattelandsvrouwen want zij belasten zich
met het bakken van pannekoeken. Ook
een hele organisatie want de dames had-
den maar liefst 76 pakken pannekoek-
meel nodig.
Toen de inwendige mens was versterkt
was het maar een klein stukje fietsen naar
het bedrijf van de familie Kleine, even-
eens in Almen. Hier worden onder meer
de bekende Franse „Limosinen" (koeien)
gefokt.
Tot besluit van deze agrarische fietstocht
werd op de terugweg in het buurtschap
Galgengoor een bezoek gebracht aan het
biologisch dynamisch bedrijf „De
Vijfsprong" waar de „fietsers" in groepjes
werden rondgeleid.

als aquarellen, etsen, keramiek, gouaches
en sieraden. De kwaliteit van het aange-
boden werk zal van een hoog niveau zijn.
De toegang is gratis.

De Graafschap
Bij de Geldersche kampioenschappen in
Brummen behaalde Janneke Heuvelink
met Polly de zesde prijs bij het springen
klasse L. Verder werd op 27 juli in Laren
een wedstrijd voor ponw^n paarden ge-
houden. In de L dressu^^ehaalde Anja
Stokkink met Jula een eerste prijs met 161
punten. In de Ml dressuur behaalden
Inge Regelink met Lady een eerste prijs
met 155 punten en Femma Wessels met
Mister Sky en tweede |̂ fc met 159 pun-
ten. In het relaispringen vormden Inge
Regelink en instructeur Edwin Klokman
een goed team en veroverden een eerste
plaats. Bij de paarden behaalde Irene

Regelink met Kirone twee mal een derde
prijs in de B dressuur met 160 en 164
punten.

Zwemvierdaagse
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16
augustus wordt dit jaar voor de tweede
maal een zwemvierdaagse gehouden in
zwembad "In de Dennen". De opzet van
deze vierdaagse is hetzelfde als de vorige.
Elke deelnemer dient vier keer vijfhon-
derd meter te zwemmen. Voor de kinde-
ren is deze afstand 250 meter. Er is een re-
servedag voor wie een keer verhinderd is.
Na afloop wordt een medaille uitgereikt.
Het wordt ook nu weer een feestelijke
happening met voor de jeugd met een
flipporuilbeurs, flippoduiken en een alter-
natief spelprogramma.

Mondriaan in Hengelo

Hengelo is weer een kunstwerk rijker.
Daarvoor zorgde Wendy Gerriten van
Harmsen Vakschilders. Zij gaf daarmee
gehoor aan de oproep van burgemeester
A. van Beeck Calkoen die onlangs zei dat
er meer kunst moet komen in de ge-
meente Hengelo.

Tijdens een lunchpauze bij Harmsen
Vakschilders kwam de oude schakelkast
van het rioolgemaal ter sprake die schuin
naast het pand van Harmsen Vakschilders

staat. Voor zowel het personeel als de di-
rectie van het bedrijf was deze schakelkast
al een tijdje een doom in het oog, maar
van de gemeente mocht de kast echter niet
worden verwijderd. "Waarom maken we
er geen Mondriaan van?", opperde Wendy
Gerritsen. Vervolgens werd de daad bij
het woord gevoegd en de schilderskwast
gehanteert. En daarmee is Hengelo een
heuse Mondriaan rijker. Waar een uit-
spraak van burgemeester A. van Beeck
Calkoen allemaal niet toe kan leiden.



Kleinkinder
Kleinkinder die wöd vake vewend
dat is wied en zied bekend
eers kroep ze biej oma en opa op 't schoot
maor geleidelijk an wöd ze ok groot.

As mooder d'r gin tied veur hef
zeg opa: ik brenge ze wel effen weg
ok 't ophaaln is dan gin probleem
lange van te veurn kö'j um biej de schole zeen.

Maor bunt ze van de leagere schole af
is 't ok nao opa en oma gaon gin straf
want eur verhaaltjes mot ze kwiet
papa en mama hebt vake gin tied.

At ze dan andachtig luustert
en an eur lippen zit ekluusterd
denkt opa en oma vake: wat heb ik spiet
veur onze kinder ha'w helemaols gin tied.

Dat zal eur gin mense vewieten gaon
zo heb ze 't oaveral edaon
de kinder bunt t'r neet slechter van
weas daorveur beslis neet bang.

Van de kleinkinder zo'j 't vake heurn
hoe fijn papa en mama 't hadn in geurn en kleum
laot wiej met mekare dankbaar weazen
da'w zo geneuglijk met mekare kont leaven.

D. Lindeman

Auto
Materialen
Vorden

Verfraai uw auto
met

lichtmetalen

Handelsweg 4
7251 JG Vorden

Telefoon (0575) 55 32 28

Loop eens binnen
bij AMV

BEACH-PARTY VORDEN
zaterdag 1O augustus

aanvang 20.00 uur exact

HEKSEN
VOGELVERSCHRIKKERS

TAKKE-WIJVEN

TATTOO

BODY-PAINT

Voorverkoop a f 17,50
VW - De Herberg

Focus-Fashion kledingzaken

Tonny Jur,
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573)451161

l THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Facturen

DRUKKERIJ
WEEVERS

BEACH-PARTY VORDEN
zaterdag 1O augustus

aanvang 2O.OO uur exact

KERMISATTRACTIES
2 PODIA

VERLICHTE DANSVLOER
VUURTOREN

SPECIAL EFFECTS

Voorverkoop è f 17,50
VW - De Herberg

Focus-Fashion kledingzake

KOM EN ITEER

dames & heren
zomer mode

drukwerk dat
gezien wordt...

Het "gezicht" van uw

bedrijf wordt mede

bepaald door uw

drukwerk. Het is uw

visitekaartje dat er

onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp,

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op...

sterker, het verhoogt de

herkenbaarheid van uw

onderneming.

Wij zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0675 561010, FAX 561086. BBS 654O40
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

modecentrum

ruurlo

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

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:
Hitmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2 halen 1 betalen
van 21.OO tot 22.OO uur

Licht door:
NOCI LIGHT

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957



SUPERVOORDEJGE

MATRASS N
Cefflex Pofyether matras
Soortelijk gewicht 40, i 14 cm dik met
aan één ztjde woltéh afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
:90/ZIO
90/220

120/190
130/190
HO/200
f 60/20»-
180/200

voor 1 99,
voor 22Q,
voor 239,
voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 329,
voor 339>
voor 369,

voor 459»
voor 539

Prima
binnenveringsmatras
Éénzijdig afgedetó met wol. Dikte ± 16 cm

80/190 ; van 399,= nu 299»**
90/200 van 399,= nu 299,-

: 90/190 van 399.» nu 299,-
90/200 van 399.= nu 299,-

HO/200 van 699,= nu 529»--
. Deze matras is leverbaar m nog ::i O andere maten.

Combimatras
Combimatras öestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijöe een
perfplatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewoi. Pikte t 15 cm. 5 jaar garantie

80/190 van 399.- voor
80/200 vari 469,= voor 399,
90/190 van 449,= voor 409,
90/200 van $19;- voor 449,
90/210 van 549,= voor 499,

1:20/190 van 6! 9,= voor 549,
1:40/200 van 799,= voor 699,
160/200 van 919,= voor 799,'
180/200 van 1049,= voor 949,

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-zone en
schouderkornfórt2Ónë. De strechstof is doorgestïkt
met Schapewol, Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte i 16 cm.

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

140/200

voor 595,
voor 595»-
voor 649, •
voor 649,-
voor 795,-
voor 849,'
voor 1075,'

Grote restant partij
matrassen

Nu met kortingen tot 50%

Ons gehete assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal bi nn en verin g-
en pocketveringmatrassen.

leverbaar in
alle maten.

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

* prijs niet geldig in combinatie met
andere aanbiedingen

Wij bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten,
bijv. dit

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

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

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

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

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

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

Half-
hoogslaper
In primaire kleuren.

Maat: 90/200 cm.
van 660,-

Ook leverbaar in geheel wit nu595

SHOWROOMSLAAPKAMERS
RoomWeurig ledikant met 2 nachttafefs.
Maat 180/200 cm

van 1995.= HU 1295,"

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

van 3495.= RU 1795,"

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

van 1995,= f1ü 995,"

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

van 2295.= RU 1695,"

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

van 1595.= OU 795,"

•Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.

van 1895,= RU 995,"

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

van 2295= RU 1795,"
LEDIKANTEN
1-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt vurenhout met lattenbodem
90/200
van 479,- nu 369,-

Ledikant van MOF, wit gelakt met
lattenbodem en laden, 90/200
van 499,» nu 379,-

Ledtkant; van MOF, zwart gelakt
met verende lattenbodem
van 499,= nu 349,-

Staten ledikant met versterkte
spiraal,
kleur groen 140/200
van 699,- nu 399,-

Ledikant blank gelakt met 2 nacht-
kastjes,
maat 160/200
van 1195r« nu 695,-

SHOWROOMLINNENKASTEN
*Schurfdeurkast met spiegel Kteur
zwart. Maat: 253 cm breed, 220 cm
hooo
van 2895,»= HU 2395,"
*Schurfdeurkast, eiken fineer met spte-
geldeur 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 136Q.~ HU 995,"
*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit,
met halogeen verlichting 200 cm
breed, 245 cm hoog.
van 3095,= HU 1995,-

*Draaideurkast in geloofd grenen, inclusief
lade 100 cm breed 200 cm hoog.

van 2295,= HU 1295,"

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

van 1895,= HU 995,-

*Schuifdeurkast in de kteur alpine wit,
200 cm breed, 220 cm hoog

van 1495,= HU 595,-

Ruimte
besparende

bedden

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

van 1495- VOOr

Ook leverbaar in 180/200 cm

BEDBODEMS
GROTE PARTIJ RESTANTEN BEDBODEMS.

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

EN ELEKTRISCH

TOT HALVE PRIJS

LAATKAMER CARRÉ
Bedombouw zwart met beuken

cm nu 595,"
2 Rugstèunen: 199,-
t-Etfeftje: 199,-

SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNIKONDERSTEUNING +

MiDOENZONE VERSTERKING. 9O/2OO CM

VAN 995.- NU 695, —
OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

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

* Prachtig vouwbed met
automatische uitklapbare poten,

inclusief matras.
Maat 80/190 cm.
van 414,-

* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch
uitklapbare poten.

Inclusief polyether matras.
Maat 80/200

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

80x190 cm van 1395,=

nu 905,"
* Stapelbed in wit MDF en blank
grenen.
Maat 90x200 cm.
Inclusief lattenbodems.

van 599,=

nu 449,-
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