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Overname advertenties berichten verboden

3.500 bezoekers 13e Beach Party in Vorden:

Ijzersterke optredens van Kane en Caz
De Beach Party kwam zaterdag
pas laat op gang. Met name 's
middags waren er - mede door
het slechte weer - weinig bezoe-
kers. Gelukkig voor de organi-
satoren André Schroër en Theo
Tankink trok dit aan het begin
van de avond bij. In totaal na-
men toch nog 3.500 bezoekers
de moeite om naar de 'zomer-
weide' aan de Ruurloseweg te
komen. De twee organisatoren
waren dan ook tevreden. En
ook het publiek, want met de
zeer goed spelende Kane, de
energieke Caz en publiekstrek-
ker Anouk zagen ze drie ijzer-
sterke optredens. Het was al-
leen jammer dat de band Kane
voor maar slechts een handje
vol mensen stond te spelen.

De Vordense band Who's Serious?
mocht zaterdagmiddag het spits
afbijten. Doordat de organisatie
zich enigszins had verkeken op de
tijd gebeurde het soundchecken
van de band pas vlak voor het op-
treden. De band begon als gevolg
hiervan een half uur later dan ge-
pland. Ook toen moest er nog van
alles aan het geluid worden ge-
daan voordat her goed klonk. Zo
werd er nog even snel een monitor
vervangen en merkte bassist Niels

Groot Jebbink na een paar num-
mers dat hij geheel onversterkt
stond te spelen doordat de kabel
van zijn bas nergens ^fe inge-
plugd. Zangeres Marieke^Rselink

maakte echter een boel goed.
Met de band Kane had de Beach
Party een heuse Megahit in huis.
Zanger Dinant Woesthoff had er -
ondanks de matige belangstelling

- ontzettend veel zin in en sprong
zelfs zingend tussen het publiek.
De vijfmansformatie uit Den Haag
en B e r d a m wordt op dit mo-

ijs gedraaid op de radio en

de single 'Do I Go Now' was vorige
week zelfs Megahit op 3FM.

De vlam sloeg pas echt in de pan
toon de Zuidafrikaanse zangeres
Caz vanuit de nok van het dak van
de tent afdaalde naar beneden en
het eerste nummer inzette. Het
was de derde achtereenvolgende
keer dat Caz op het podium van de
Beach Party stond: twee jaar gele
den in de kleine spiegeltent, vorig
jaar als afsluiter op het hoofdpodi-
um en dit jaar op het midden van
de avond. Caz zette een ijzersterke
show neer en liet zien dat ze nog
steeds progressie maakt. De ge
nichten dat Caz stopt zijn dan ook
absoluut uit de lucht gegrepen.
Sterker nog, manager André
Schroër heelt vergevorderde plan-
nen voor een tour door Amerika.
Ook uitsmijter Anouk stelde haar
fans niet teleur en zette een prima
set neer. Maar wat wil je ook. Men
zangeres die in een paar jaar tijd
op alle grote podia heeft gestaan
zoals Pinkpop, Parkpop en Werch-
ter draait haar hand niet meer om
voor een 'optreden! je' op 'het
mooiste leest van de Achterhoek'.
Alles bij elkaar kan de organisatie
terugkijken op een zeer geslaagde
Beach Party waar jammer genoeg
de zon dit jaar ontbrak.

Veel belangstelling Koetsenrit
Kijken en bekeken worden, zo
kun je de traditionele Koet-
senrit van de Vordense Aan-
spanning "In de Reep'n", die
zondag voor de 23e keer werd
gehouden, het beste omschrij-
ven. Met "kijken" bedoelen we
dan de deelnemers die vanuit
de koets en de wagen konden
genieten van het prachtige na-
tuurschoon tijdens de 30 kilo-
meter lange tocht, terwijl zij op
hun beurt weer "bekeken" wer-
den door het talrijke publiek
dat deze dag niets van dit unie-
ke schouwspel wilde missen.

En het bekijken was ook in deze
editie weer meer dan de moeite
waard. Neem bijvoorbeeld de boe
renwagen van de familie Berend-
sen uit Hengelo. In de wagen da-
mes uit de tijd van mijn opoe met
de knipmuts op. De oogstwagen
van Jansen/Leisink uit Didam.
Perfect passend in het jaargetijde,
de wagen vol geladen met rogge.
De koetsierswagen van de familie
van Houte uit Epe. De dames in
prachtige kledij, op weg naar de vi-
site, zo leek het.

ZIN IN F f EST?
Kom naar de

Oranjefeestweek
Vierakker-Wichmond

Zie pagina 161 m. 21
van Contact

Voor meer foto's zie de achterpagina en de
internetsite van Weekblad Contact.

Ons internetadres is www.contact.nl.

Ook nostalgische gedachten bij
het zien van de dokterswagen van
de heer Neef uit Ankeveen. Je ziet
in gedachten de dokter op het plat-
teland, op weg naar zijn patiënten.
De Haflingers van. de heer Arts uit
Castenray in zijn Victoria waren
prachtig opgetuigd. Om door een
ringetje te halen. Dat geldt ook
voor een aantal vrouwelijke passa-
giers die eveneens prachtig "opge-
tuigd" waren. Uiteraard in positie
ve zin bedoeld! Toch opvallend
hoeveel aandacht de deelnemers
aan hun aanspanning besteed heb-
ben.
Toen zondagmorgen de eerste aan-
spanningen door het dorp trok-
ken, bleek de Kastelenrit nog niets
aan populariteit te hebben inge-
boet. Overal veel belangstelling.
Nabij de Almenseweg een leuke te-
genstelling. De Pieterpadlopers be-
pakt en bezakt, terwijl de dames
en heren in hetzij de landauer.de

jachtwagen, wagonette, postkoets
of hoe de "voertuigen" ook mogen
heten zich lekker relaxed lieten
verplaatsen!

Op 19 september wordt op het ter-
rein van kasteel Middachten het
bondskampioenschap gehouden.
Hieraan zal het puikje van onze
nationale aanspanningen ( circa
40 rijtuigen) aan de start verschij-
nen. "In de Reep'n" uit Vorden wil
trachten in het kader van het 25
jarig bestaan, deze kampioen-
schappen graag op l oktober 2000
organiseren. Als je deze "Koetsen-
rit" van afgelopen zondag als een
soort "generale" mag beschou-
wen, dan kun je niet anders con-
cluderen dat "In de Reep'n" qua
organisatie "cum laude" voor het
examen is geslaagd. Niet alleen
langs de route ook op de kasteel-
weide zag het zowel s'morgens als
'smiddags zwart van de mensen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink, H. Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur Dhr. H.G. Dijkman;
19.00 uur dhr. R. Reinders, Neede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 14 augustus 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 15 augustus 10.00 uur eucharistieviering, m.m.v. Cantemus
Domine.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 augustus Oogstdankviering bij de Kapel in Baak.
Zondag 15 augustus 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
15-16 augustus pastoor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts
14-15 augustus dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. (0575) 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 14-15 augustus D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 452400.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30yl8.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 ct/min).

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augus-
tus geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

VOOR D i K i - c n i : DRINC.HNDI: HULP VAN:
POMÏÏI: - AMBULANCE: - BRANDVVFI-K te lefoon 112

POLITIE VORDEN:
<laj- en nacht (O575) 55 12 HO b.}?.};- (055) :tt>8 68 68

HRANDVVFFR: da- en nacht 112
AMWII .ANCi: : c l a imen nacht 112

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

• Zomerspektakel Kranen-
burg 20 aug. 19.00 uur vogel-
schieten bij koetshuis, tevens
disco voor ieder in grote zaal
pannenkoekhuis; 21 aug. 14.00
uur kinderspelen voor kinde-
ren vanaf 12 jaar crosscarts;
21 aug. 20.30 uur bosfeest in
Jonkersbos, muziek 'de
Schico's'. Veel plezier: Kranen-
burgs Belang, Kranenburgs
Carnaval, CCK

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

• Te huur: overdekte cara-
vanstalling. Tel. (0575) 44 16
54

• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheer-
sen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.
A. Eijsink, (0575) 57 21 27
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Ik zoek woonruimte in
lo of Vorden i.v.m. werk.

a Damsma (0317) 41 84 79

• Oudere dame uit Zutphen
centrum zoekt lift van
Zutphen naar Almere v.v. op

Jerdag 21 augustus a.s.
Olijf te Almere van 13.30 tot

uur. Km-vergoeding.
Graag reacties via (0575) 51 06
86 (lang aanhouden s.v.p.)

• Te koop: mooie Horten-
sia's. Tel. 55 29 95

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor plm. 3 uur per week.
Schoolvakanties vrij. Buitenge-
bied Vorden. Brieven onder nr.
V 24-2 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

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

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk begint
weer met de nieuwe cursus-
sen op maandag 23 augus-
tus a.s. Inlichtingen en/of
opgave Ap Peters (0314) 64 14
36 of Lucia Mullink (0314) 62
23 61. Bel gerust

• Zomerspektakel Kranen-
burg 20 aug. 19.00 uur vogel-
schieten bij koetshuis, tevens
disco voor ieder in grote zaal
pannenkoekhuis; 21 aug. 14.00
uur kinderspelen voor kinde-
ren vanaf 12 jaar crosscarts;
21 aug. 20.30 uur bosfeest in
Jonkersbos, muziek 'de
Schico's'. Veel plezier: Kranen-
burgs Belang, Kranenburgs
Carnaval, CCK

• Wij zoeken een oppas voor
onze twee kinderen (8 en 5
jaar) voor drie middagen per
week (ma, di en do) vanaf
15.00 tot 19.00 uur (incl.
koken), bij voorkeur bij ons
thuis (buitengebied), rijbewijs
nodig. Inlichtingen tel. 55 11 20

Cordon bleu
5 halen 4 betalen

WOENSDAG 6EHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

VRIJDA6 PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1,— per 100 gram

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

• l j fO per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram ff Oj98

Gebraden fricandeau

100 gram f 1 j98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Varkensfricandeau

500 gram f5,95

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 hamburgers +

4 slavinken
f 7,95samen

Het Verst' lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Oostenrijkse jodelaanbiedingen
... ganzJapmüttlich ...

Heerlijke
verse

vlaaien
vanaf f 8.95

keuze uit ruim
30 soorten

Deze week:

Salzburger vlaai
'n heerlijke kersenbavaroise

deze week f l R 95
voor maar l U-

Apfelstrudel
met verse appel, room en
amandelen

per stuk voor

O O O O O O S
f l?5

Bienenstich
geen koek en geen taart - er net tussenin
gevuld met honing, room en caramel
mmm lekker
voor

.-a* uiinfi

f 7?°

Natuurlijk
vers

van uw
verwen-
bakker

o o o o o o o
Bauernbrot
das schmeckt!
'n lekker stevig gevuld broodje

f 3?°
Mit Grifte,
Jodelahiti

Zie ook onze dagaanbiedingen

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

ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Contactjes
• Voor wat andersoortige
VASTE PLANTEN kunt u te-
recht op het Kwekerijtje 'De
Rouwenhorst', Leestenseweg
32 te Vierakker, open op vrij-
dag en zaterdag. De planten
zijn van eigen kwekerij dus
zeer voordelig

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

• Te koop: Volvo 460 b.j. '95;
ABS, centr. lock, str.bekr., ve-
lours bekl., d.blauw, sp.velgen.
Vraagprijs f 18.750,-. Telefoon
(0573) 45 31 93 werk; na 18.30
uur (0573) 45 23 04 privé

• Met spoed gezocht in
Vorden vóór 1 sept: woon-
ruimte met cv (min. 10 m2)
met gebr. van douche, toilet,
keuken; in rustige, vriendelijke
buurt. Tel. (0575) 55 14 43 (na
17.00 uur) Hadeweij van der
Meer

• Te koop: Philips videore-
corder met afst.bed. type VR
6180, prijs f 250,-; close-in-
boiler Daaldrop 10 liter f 150,-;
elektrische boiler Daaldrop,
30 liter f 250,-. Tel. 55 37 59

• Wij zoeken een lieve
oppas (25-50 jaar) die 1 dag
per week in ons huis voor onze
2 kinderen wil zorgen (1 en 2,5
jaar). Ervaring vereist. Tel.
(0575) 55 30 51

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag v.a. 15.50
uur. Sport- en gezondheids-
centrum Vorden. Info tel.
(0575) 55 40 91 of (0543) 51
74 67. (augustus en september
judo-introductielessen)



Ergens ontastbaar ver
schittert dierbaar een kleine
ster.
En is stil getuige
van ons kostbaar geluk.

Bo heeft op 5 augustus 1999
een zusje gekregen.

Haar naam is

Robin

Gerwin en Mariël
Wijs-Notten
Jorn* en Bo

Brinkerhof 34
7251 WR Vorden
Telefoon (0575) 55 38 22

Bezoek vinden wij fijn,
maar mag het in de kraamtijd
zijn

Wij willen onze noabers in de
Margrietlaan, doktoren, vrien-
den en bekenden in het dorp
en daarbuiten hartelijk danken
voor hun hartverwarmende
belangstelling.

'Good goan'

Piet Stappen belt
Hans van Oosten

Vorden, augustus 1999

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van mijn dochter
en onze zus, schoonzus en
tante

WILLEMIEN
ALTENA-VOSKAMP

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Familie Voskamp

7251 JL Vorden, augustus 1999
Larenseweg 4

Contact/es?
Hef cement tussen
vraag en aanbod!

Op zaterdag 21 augustus hopen wij

Henk Rouwenhorst
en

f Annie Rouwenhorst-Regelink

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren. \
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 J
tot 16.30 uur in bodega 't Pantoffeltje, >';
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Augustus 1999
Mispelkampdijk 9

| 7251 DA Vorden
l
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Wat de toekomst brenge moge
Mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

in dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft
mogen betekenen, delen wij u mee dat vredig is inge-
slapen mijn lieve man, onze lieve vader en opa

DERK BEREND ESKES

10 september 1923 6 augustus 1999

Vorden: Gerrie Eskes-Addink
Marinus - Annie

Remco, Matthijs
Adriaan - Ina
Jan - Ingrid

Kerkhoflaan 2
7251 JW Vorden

Derk is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is om
afscheid te nemen.

De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 11 au-
gustus om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk,
Kerkstraat te Vorden. 4t
Voor de dienst is er gele^nheid om afscheid te
nemen van Derk van 12.30 tot 12.55 uur in de kerk.
De teraardebestelling zal aansluitend aan de dienst
plaatsvinden om plm. 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
Na de begrafenis is er gel̂ Énheid tot condoleren in

™e't Pantoffeltje, Dorpsstraat Vorden.

Denkt u wél
aan de buren?

gemarineerd saté vlees
bij 500 gr.

bakje satésaus gratis, 100 gr.

Oosters gebraad,
WO gr.

ei-bieslooksalade,
WO gr.

225 snijworst,
gegrilde kipfilet,
(100 gr. per soort), samen

hamlappen,
500 gram

00 Bernerworstjes,
4 pepersteaks l \/ barbecueworst met kaas

_^ en spekf per stuk

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

Trimsalon1

'De Batsheuvel'
Christel Geerligs

Rijksgediplomeerd
hondentrimster

Telefoon (0573) 46 10 39

ALCOHOLVERSLAVING
Alcohol biedt xri'urli'lhricl. Bijvoorbeeld .il.s |«' rnorilr hcbl incl icl.illcs,

lluiis ol < > | > In-t werk, als je s<-ksui-i- l ^ i -wt- lc l will vrijden. Daaioin hccf'l /o'n
10 piiKcnl van de mannen en viouwen drankproblemen.

(..i niet "lol o|> de bodem". Vi aa^' tijdig hulp.

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID
l'nstbip nrcht.T.-U-l,,,,, (l

t
Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschon-
ken en met het bevrijdende gevoel dat hij nu bij mama
is, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze
lieve zorgzame vader en opa

LAMBERTUS GERARDUS BEKKER
SINDS 2 JANUARI 1998 WEDUWNAAR VAN

JOHANNA MARIA BEKKER-KUMMELING

op de leeftijd van 77 jaar.

Henk en Marion
Leon, Ellen, Donna

Bert en Wilma
Marleen, Yvonne

Edwin en Linda
Gijs, E/ze

Vorden, 6 augustus 1999

Correspondentie-adres:
H.J.G. Bekker
Hackfort 61, 7006 J B Doetinchem

De Avondwake wordt gehouden dinsdag 10 augustus
om 19.30 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink
8 te Vorden.
Daarna is er van 20.15 tot 20.45 uur gelegenheid tot
afscheidnemen en condoleren in uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De gezongen uitvaartmis wordt opgedragen woens-
dag 11 augustus om 10.30 uur in genoemde kerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om plm.
12.00 uur op het R.K. gedeelte van de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons oud-lid, de heer

DERK ESKES

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
overige familie alle sterkte toe dit verlies te dragen.

Het bestuur en leden van de
sv Wildenborch

Vorden, 6 augustus 1999

Achter het nieuws
15 miljoen vluchtelingen

Vergeet ze niet GlfO 999

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

fl
Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Heden overleed onze lieve, zorgzame moeder, groot-
en overgrootmoeder

BERENDINA HENDRIKA
WESSELINK-BRUMMELMAN

WEDUWE VAN JOHAN WESSELINK

in de ouderdom van 92 jaar.

Warnsveld: L.J. Bosch-Wesselink

Vorden: H.W. Wesselink
H.W.M. Wolbert

Zwolle: A.W. Wesselink

Arnhem: B.J.H. Wesselink

Kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 6 augustus 1999

Correspondentie-adres:
Eikenlaan 23, 7251 LT Vorden

Mama is opgebaard in Woon- en Zorgcentrum De
Wehme, Nieuwstad 32, K 151 te Vorden.

Een samenkomst zal worden gehouden op donder-
dag 12 augustus om 12.15 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

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

Voorafgaande aan de samenkomst is er vanaf 12.00
uur gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcen-
trum Monuta te Vorden.



GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
^^

Gemeentehuis:
Postbus900l
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefox:(0575)557444

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Afspraken kunt u telefonisch
maken b ij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERJNGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne-
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en
wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn
ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek in Vorden en in de Rabobank in Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint aan de voorzitter of secretaris van de commissie meedelen. De mo-
gelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van
het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen
stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 17 au-
gustus 1999 om 19.30 uur in de vergaderkamer in de kelder van het ge
meentehuis. Op de agenda staat:
- jaarrekening 1998.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag
17 augustus 1999 om 20.00 uur in de burgemeesterskamer van het ge
meentehuis. Op de agenda staat:
- jaarrekening 1998.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 18 augustus 1999 om 19.30 uur in de burgemeesterskamer van
het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger in Berkel Milieu N.V.;
- jaarrekening 1998;
- benoeming leden vaste commissies van advies;
- overdracht houtopstanden in kader ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

en project inventarisatie laanbomen.

ERGADERING G iNTERAAD

De gemeenteraad vergadert ofTdinsdag 31 augustus 1999 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
- afleggen belofte door toegelaten raadslid;
- verslag van de openbare vergadering van 29 juni 1999;
- aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger in Berkel Milieu N.V.;
- jaarrekening 1998; ^^
- wijziging begroting 1999; ̂ P
- benoeming leden vaste commissies van advies;
- overdracht houtopstanden in kader ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

en project inventarisatie laanbomen.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde
stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen in-
spreken tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maan-
dag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de
heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken. .

afleggen belofte door toegelaten raadslid / benoeming leden vaste
commissies van advies
De heer J. Klein Lenderink volgt mevrouw M. Aartsen-den Harder op als
raadslid. Op grond van de Gemeentewet moet hij voordat hij deze func-
tie kan gaan uitoefenen, de eed/belofte afleggen.

Door de toelating van de heer Klein Lenderink wordt ook de samenstel-
ling van de vaste commissies van advies gewijzigd: burgemeester en wet-
houders stellen de raad voor de heer J.W. Regelink (CDA) te benoemen als
lid van de commissie welzijn, milieu en samenwerking en in plaats van
de heer J.W. Regelink de heer J. Klein Lenderink (CDA) te benoemen als
lid van de commissie wonen, werken en recrelren.

aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger in berkel milieu n.v.
De gemeente Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen hebben
begin 1999 Berkel Milieu opgericht voor de inzameling van huishoude
lijke afvalstoffen. Voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders
moet een gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangewezen.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de burge
meester de heer Kamerling aan te wijzen.

jaarrekening 1998
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de jaarreke
ning 1998 vast te stellen en het voordelig saldo toe te voegen aan de re
serve eenmalige bestedingen.

wijziging begroting 1999
De hoogte van de raming van de algemene uitkering uit het gemeente
fonds, spoedaanvragen onderwijshuisvesting, de vervanging van doelen
op het gemeentelijk sportpark in Wichmond en enkele kleine aanpass-
ingen zijn voor burgemeester en wethouders aanleiding de raad voor te
stellen de begroting 1999 te wijzigen.

VERDRACHT HOUTOPSTANDEN IN KADER
RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM EN PROJECT

INVENTARISATIE LAANBOMEN

Na de overdracht van houtopstanden in het kader van de ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem is het project "Inventarisatie Laanbomen" afgerond. Uit
dit project blijkt dat er op grote schaal sprake is van achterstallig onder-
houd in de houtopstanden. Burgemeester en wethouders stellen de ge
meenteraad voor een krediet van / 25.000,00 beschikbaar te stellen voor
het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Onder de kop "project inventarisatie laanbomen afgerond" elders in dit
gemeentebulletin vindt u meer informatie over het project.

OUWVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud vrijstelling
Schuttestraat 13 H.D. Melchers veranderen boerderij overgang

naar woon-
doeleinden

Hoetinkhof 145 H.P.M, van Langen bouwen bergruimte situering

ONUMENTENVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud
Schuttestraat 13 H.D. Melchers veranderen boerderij

LOOPVERGUNNINGEN

plaats
Schuttestraat 13
Kapelweg 14

aanvrager
H.D. Melchers
H.W. Eskes

inhoud
gedeeltelijk slopen woonhuis/stal
geheel slopen schuur (opslag)

VERIGE VERGUNNINGEN

plaats
Vorden

aanvrager
F. Ruizendaal

inhoud

standplaatsvergunning voor de zaterdagen in het jaar 2000 voor de ver-
koop van vis en aanverwante artikelen op het marktplein

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

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud ontvangen op
Riethuisweg l W. Groot Nuelend herbouwen schuur 02-08-99

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

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een buurtfeest is de Bongerd tussen de huisnummers 6
en 12 van zaterdag 14 augustus 1999 tot zondag 15 augustus 1999 10.00
uur afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen.

_J" VANAF l SEPTEMBER AANSTAANDE PAS 65+
NIET MEER VOOR 6&PLUSSERS

Ouderen van boven de zestig jaar, die samenleven met een 65-plusser,
hebben vanaf l september aanstaande geen recht meer op een Pas-65+.
Staatssecretaris Vliegenthart van Welzijn heeft dit besloten nadat de
Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat er sprake was van ongelij-
ke behandeling: alleenstaanden van zestig jaar en ouder worden gedis-
crimineerd omdat zij pas recht hebben op de seniorenkorting als ze vijf-
enzestig worden. Inwoners in de leeftijd tussen de 60 en 65 jaar, die sa-
menleven met een 65-plusser, kunnen dus nog tot uiterlijk l september
een Pas-65+ afhalen bij de gemeente.

De pas 65+ is bedoeld om 65-plussers te stimuleren actief bezig te zijn en
mee te blijven doen. Aan de pas zijn voordelen verbonden zoals korting
bij deelname allerlei activiteiten en bij het streek- en stadsvervoer. De pas
is af te halen bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken. De aanvra-
ger voor de kaart moet zelf, met een recente pasfoto, naar het gemeen-
tehuis gaan. De pas, die ƒ 11,00 kost, is klaar terwijl de aanvrager wacht.
Een Pas 65+ hoeft niet te worden verlengd, omdat deze levenslang geldig
is.

Na l september wordt de kaart dus alleen nog maar verstrekt aan men-
sen die daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
Mensen onder de 65 jaar, die nu al een kaart hebben, hoeven die niet in
te leveren.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



ERBRANDEN VAN SNOEIHOUT E J).

Op grond van artikel 2.1.6.6 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden in de openlucht een vuur
aan te leggen, te stoken ofte hebben. Burgemeester en wethouders kunnen van dit verbod ontheffing verlenen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in afwijking van de bepalingen in de Algemene plaatselijke
verordening geen ontheffingen meer af te geven maar voor het geven van toestemming voor het verbranden
van snoeihout e.d. de volgende procedure te hanteren:
1 de burger meldt bijvoorbeeld telefonisch zijn voornemen tot het verbranden van snoeihout e.d. aan een me

dewerker van de afdeling bestuur;
2 deze medewerker:
- beoordeelt of de verbranding niet binnen de bebouwde kom plaatsvindt;
- geeft de burger aan dat deze alleen snoeihout, stro, riet en droge onbehandelde houtsoorten mag verbran-

den en rekening moet houden met het voorkomen van overlast, voor bijvoorbeeld buren en het verkeer;
- noteert naam, adres en woonplaats van de melder plus wat, wanneer en waar verbrand wordt en archiveert

de melding.

Voor de melding hoeven geen rechten te worden betaald.

Wanneer de verbranding hoort bij feest, muziek of wedstrijd als bedoeld in artikel 2.1.4.1 van de Algemene
plaatselijke verordening of een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening
moet dit bij de aanvraag om een vergunning worden vermeld. Het hoofd van de sector samenleving kan dan
namens de burgemeester of namens burgemeester en wethouders afzonderlijke voorschriften verbinden aan
de vergunning.

Bij de komende wijziging van de model-Algemene plaatselijke verordening beziet de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) of gemeentebesturen bevoegd zijn/blijven om het verbranden van snoeihout e.d.
toe te staan. Zodra de VNG dit advies heeft uitgebracht onderzoeken burgemeester en wethouders of er aanlei-
ding is voor een wijziging van het beleid.

OJECT "INVENTARISATIE LAANBOMEN" AFGEROND

In de periode oktober 1998 tot en met april 1999 hebben wij het project "Inventarisatie laanbomen" uitgevoerd.
Met dit project brengen wij de particuliere houtopstanden langs openbare wegen in de gemeente Vorden in
kaart; wat staat waar?, van wie is de boom?, en hoe staat de boom erbij?. De eigenaren van de houtopstanden
zijn gevraagd bij de inventarisatie geconstateerd achterstallig onderhoud uit te voeren. Eigenaren van houtop-
standen op pootrecht kregen de mogelijkheid afstand te doen van hun recht.
Dit project is uitgevoerd met een financiïle bijdrage van de stuurgroep van het Waardevol Cultuur Landschap
de Graafschap en draagt bij aan het behoud van de waardevolle laanbomen langs de Vordense wegen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er momenteel veel achterstallig onderhoud is . Om dit weg te werken is een in-
haalslag nodig. Ook het vellen van bomen is helaas noodzakelijk. De uitvoering van dit project maakt het mo-
gelijk periodiek sneller en eenvoudiger te controleren. Dit leidt eerder tot maatregelen en voorkomt achters-
tallig onderhoud. Door eigenaren van houtopstanden te wijzen op ernstige gebreken en te vragen deze weg te
nemen, draagt het project tevens bij aan de veiligheid van de weggebruiker.

Veel particuliere houtopstanden staan er niet goed bij. Het algemene beeld van het onderhoud van de geÓnven-
tariseerde houtopstanden is matig. In meer dan de helft viBle geónventariseerde opstanden zijn beheers-
maatregelen nodig. Op zichzelf is dit logisch, omdat er veelal^frenlang geen onderhoud is uitgevoerd. Er moet
nu een inhaalslag plaatsvinden. Helaas moeten ook bomen geveld worden. Tijdig ingrijpen had dit wellicht
voorkomen. Door in het vervolg eigenaren van houtopstanden eerder op benodigde onderhoudswerkzaamhe
den te wijzen, hopen wij achterstallig onderhoud in de toekomst te voorkomen.

De volgende gebreken komen vaak voon
- grote stamwonden, al dan niet ingerot;
- oudere berken op een holle stamvoet;
- verminderde vitaliteit door zwamaantasting, met name door de Echte Honingzwam en de Roodgerande

Tonderzwam;
- waterlot;
- dode takken, vooral bij Amerikaanse eiken.

Aan diverse houtopstanden zijn inmiddels werkzaamheden uitgevoerd. Tot juni 1999 hebben 42 eigenaren een
kapvergunning gevraagd voor het vellen van gevaarlijke bomen. In de meeste gevallen is geen herplantplicht
opgelegd. Dit is alleen zinvol als de jonge boom voldoende kans en mogelijkheden heeft om uit te groeien tot
een volwassen boom. De meeste bomen die nu geveld worden staan in een bomenrij. Het opvullen van die een
open plekken is door de slechte groeiplaatsomstandigheden niet zinvol (hoofdzakelijk door gebrek aan licht).

Dit project heeft vooral veel negatieve publiciteit gekregen. De uitkomsten van de inventarisatie weerleggen vol-
gens ons deze kritiek. Veel particuliere houtopstanden staan er niet goed bij. Uitvoering van een groot aantal
onderhoudswerkzaamheden is nodig. Dit betekent niet alleen het vellen van bomen, maar ook het uitvoeren
van snoeiwerkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die bijdragen aan het behoud van de houtopstanden.

Binnen dit project hebben wij houders van pootrecht de mogelijkheid geboden afstand te doen van hun hou-
topstanden. Verschillende eigenaren maakten van deze mogelijkheid gebruik, waardoor 1160 laanbomen en
1045 ml houtsingel in bijna 9 kilometer wegberm in eigendom en beheer van de gemeente Vorden komen. De
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan deze houtopstanden voeren wij komend winterseizoen uit. Wij

stellen de gemeenteraad voor hiervoor f. 25.000,— beschikbaar te stellen.
Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, gaan wij in het
seizoen 2000-2001 door met het wegwerken van het achterstallig onder-
houd. Wij ramen hiervoor eveneens f. 25.000,— De toename van de jaar-
lijkse onderhoudskosten voor de gemeente Vorden door de overdracht
van de houtopstanden ramen wij op f. 48.000,— . Wij willen de moge
lijkheid om bomen te planten in bermen waar pootrechthouders afstand
hebben gedaan van het pootrecht nader onderzoeken.

Cijfermatige samenvatting:
- er zijn 795 verschillende houtopstanden geênventariseerd;
- hierin staan 17.301 laanbomen en 17.291 m1 houtwal;
- voor 449 houtopstanden zijn aan 177 verschillende eigenaren beheer-

adviezen gegeven;
- er zijn 441 laanbomen gemarkeerd als risicoboom;
- in houtsingels en bosranden zijn 566 bomen als risicoboom gemar-

keerd;
- tot juni 1999 is aan 42 eigenaren kapvergunning verleend voor het vel-

len van risicobomen;
- tot juni 1999 hebben 17 pootrechthouders afstand gedaan van het

pootrecht (1160 laanbomen en 1045 ml houtsingel) in bijna 9 kilome
ter wegberm

Voor belangstellenden ligt het eindrapport van dit project op de afdeling
gemeentewerken (in de boerderij) ter inzage.

NTTREKKING VOETPAD AAN HET OPENBAAR VERKEER

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 juni 1999 het voetpad
tussen de Ruurloseweg en de Eikenlaan, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie D, nr. 2412 gedeeltelijk, aan het openbaar verkeer ont-
trokken.
De gemeente verkoopt het perceel aan eigenaren van aangrenzende per-
celen.
Het besluit ligt met ingang van donderdag 12 augustus t/m woensdag 22
september 1999 ter inzage in het koetshuis (afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening).
Belanghebbenden kunnen gedurende die periode tegen de onttrekking
bezwaar maken bij de gemeenteraad.

OTA VOLKSHUISVESTING

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 juni 1999 een nota
over het volkshuisvestingsbeleid vastgesteld. Hij maakt daarin keuzen
over de realisering van de geringe woningbouwmogelij kneden die de ge
meoite nog resten. Zoals het er nu naar uit ziet mag Vorden tot het jaar
20:^^auwelijks meer nieuwe woningen bouwen of de gemeente moet
extra bouwvolume voor bijzondere inbreidingsplannen kunnen be
machtigen. Het gemeentebestuur geeft voorrang aan grotere inbrei-
dingsplannen met een invulling met multi-functionele woningen. Dit
betekent dat de gemeente, behalve waar het 2e bedrijfswoningen in het
buitengebied betreft, niet meer meewerkt aan verzoeken van particulie
renA| wijziging of vrijstelling van een bestemmingsplan om een woning
te rwmseren. Bij de beoordeling van verzoeken voor de bouw van 2e be
drijfswoningen weegt het beperkte bouwvolume wel zwaar mee.

De Huisvestingswet bepaalt dat een ieder vrij moet kunnen gaan wonen
waar hij wil. De gemeente kon bouwkavels/nieuwbouwwoningen tot op
heden met voorrang aan gegadigden met een binding aan Vorden aan-
bieden. Het Kabinet gaat deze toewijzingen echter onder de werking van
die wet brengen zodat gemeenten niet of nauwelijks meer onderscheid
mogen maken in verkoop aan gebondenen of ongebondenen. Omdat er
ook weinig meer te verdelen valt stapt het bestuur af van de arbeidsin-
tensieve registratie van gegadigden voor bouwgrond en het puntensys-
teem voor de toewijzing van bouwkavels/woningen. Als er toch nog koop-
woningen zijn te bouwen wil de raad die via verloting verdelen, waarbij
zolang en waar mogelijk alle mogelijkheden benut blijven tot het geven
van voorrang aan mensen met een binding aan Vorden. De gemeente
raad heeft wel een wachttijd van 10 jaar ingevoerd voordat iemand op-
nieuw voor een kavel/woning in aanmerking kan komen.

De nota is in te zien in het koetshuis (afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening). Kopieïn kunt u tegen betaling van rechten (/ 0,80 per
kopie) verkrijgen. Inzage is kosteloos.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

ISO 9002
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Operation Friendship Vorden terug uit de States

Jongelui boordevol indrukken
Vorden. Als je Edgar Ooiman
mag geloven dan stelt een hitte-
golf in Nederland, vergeleken
met Amerika, niets voor. "We
brachten op gegeven moment
een bezoek aan New York.
Bezichtiging van het "Empire
State Building", het Vrijheids-
beeld, het maakte eenm gewel-
dige indruk op ons

Echter wat mij het meest zal bij-
blijven is de stank in deze stad. De
thermometer wees 40 graden
Celcius en in geheel New York
hing de geur van rioolluchten.
Wat een stank!", zo vertelde Edgar
Ooiman, een van de tien jongens
en meisjes uit Vorden die samen

met advisor Jan Rigterink dit
weekend weer op Hollandse bo-
dem neerstreek.

Zij hadden in het kader van
"Operation Friendship" een drie
weeks bezoek gebracht aan
Amerika in het stadje Scenectady
in de staat New England. De jon-
gelui verbleven daar bij gastgezin-
nen om op die manier de cultuur
van het land te leren kennen. Daar
staat tegenover dat de ouders in
Vorden de verplichting hebben om
volgend jaar op hun beurt een
aantal Amerikaanse jongens en
meisjes gratis onderdak te verle-
nen. Op die manier blijven de kos-
ten binnen de perken.

Tijdens het verblijf in de States
werd onder meer een bezoek ge
bracht aan Boston. Ln Montreal
werd het Olympisch stadion en de
Notre Dame kathedraal bezich-
tigd. Veel pret in het indrukwek-
kende pretpark The great Escape"
met wel zeven gigantische achtba-
nen. Op sportgebied onder meer
met zijn allen wildwater "raften".
"En echt wild water, dat kan ik je
verzekeren", aldus Edgar.
In de buurt van New York werd ge
geten in een restaurent waar veel
sterren uit Hollywood plegen te
komen. Echter geen ster te zien,
wel de "sterren" uit Vorden!
Samen met de Amerikaanse jon-
gens en meisjes werd drie dagen

gekampeerd aan de Schroon River.
Dit weekend arriveerde ook een
groep van 8 Vordense jongens en
meisjes en 2 jongelui uit
Brummen samen met advisor
Kordrik van der Meulen weer in
Nederland. Zij brachten, eveneens
in het kader van Operation
Friendship, een drie weeks bezoek
aan Tsjechië.

Deze groep verbleef in Mnichova-
Hradiste, ruim 70 kilometer boven
Praag. Daar werden zij hoogstper-
soonlijk door de burgemeester
ontvangen. Een van de hoogtepun-
ten van de trip een verblijf van vier
dagen hoog boven in de bergen,
daar waar de rivier de Elbe ont-

springt. Ook indrukwekkend het
uitstapje naar de autofabriek waar
de Skoda's worden geproduceerd.

Verder een bezoek aan een con-
doomfabriek. De condooms die er
geproduceerd worden worden
voor een groot deel geëxporteerd
naar Nederland. De jongelui, kre
gen tot grote hilariteit als ge
schenk een paar "pretcondooms"
aangeboden. Uiteraard met de be
doeling om hun ouders te vragen
waarvoor zij dienen of om het aan
de ouders uit te leggen. Wie het
weet mag het zeggen! Een leuke
avond samen met de gastgezinnen
vormde de afsluiting van een leu-
ke trip.

speelt
"Fiets de boer op": Van de regen in de drup!

toerrijders
VAMC parten
De niet alleen in Nederland, maar
ook in Duitsland "regelmatige" re
genbuien speelden de deelnemers
aan de toertocht naar het
Teutoburgerwald parten. Deze
door de VAMC "De Graafschap-
rijders" georganiseerde tweedaag-
se tocht ging zaterdagmorgen van
start bij het clubhuis aan de
Eikenlaan te Vorden. Het aantal
deelnemers door de slechte om-
standigheden beduidend minder
dan vorig j aar.

In totaal gingen 42 rijders van
start. De rit ging zaterdag naar
Hameln, een stad in de buurt van
Kassei. De afstand bedroeg 360 ki-
lometer. S'avonds was er een ge
zellig samenzijn en werden tevens
de prijzen uitgereikt. De prijs voor
de verst komende deelnemer ging
naar de heer Meintz uit Delfzijl.
Mevrouw Lemstra uit Franeker
was de verst komende vrouwlij ke
deelneemster. De motorclub
"Martinistad" uit Groningen ont-

ving de prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers. De
toerrijders keerden in de loop van
de zondag weer in Vorden terug.
De rit terug ging over een afstand
van 300 kilometer.

Kunstmarkt
Vorden
In samenwerking met de VVV Vor-
den organiseert de kunstenaar
Bert Mens op zaterdag 14 augustus
een grote kunstmarkt op het
marktplein in het centrum van
Vorden.

Uit het hele land zullen de kunste
naars deze dag naar Vorden ko-
men om hun werk te presenteren.
Vele vormen van kunst zu^fti op
deze kunstmarkt vertegerwoor-
digd zijn zoals aquarellen, etsen,
keramiek, gouaches, sieraden en
beelden. De kwaliteit van het aan-
geboden werk zal van een hoog ni-
veau zijn. Graag zullen de
naars belangstellenden
werk vertellen.

Toch nog 175 deelnemers
De fietstocht langs de agrari-
sche bedrijven die de GLTO- af-
deling Vorden- Warnsveld-
Zutphen zaterdag samen met
de Plattelandsvrouwen te
Vorden organiseerde, kende
een uiterst moeizame start. De
deelnemers konden op eigen
houtje tussen 10.00- 12.00 uur
voor deze 33 kilometer lange
tocht van start gaan.

Echter de regen kwam op dat tijd-
stip met bakken uit de lucht val-
len, zodat het een hele poos duur-
de alvorens de eerste fietsers bij
het melkgeitenbedrijf van de fami-
lie Harmsen aan de Wiersse
broekweg arriveerden. Daar kon

men onder meer zien hoe 30 gei-
ten tegelijk werden gemolken.
Uiteindelijk hadden 175 personen,
veelal toeristen, de regen getrot-
seerd. "Een aantal waar we gezien
het weerbeeld uiterst tevreden
mee zijn. Vorig jaar waren er 400
deelnemers, maar toen was het
dan ook aangenaam weer. Echter
wel jammer dat we een demon-
stratie van de hondenclub en een
optreden van de boerendansgroep
"De Knupduukskes" hebben moe
ten annuleren", zo vertelde Jan
Visschers namens de organisatie.
Deze optredens waren gepland bij
de mini- camping van de familie
Tinneveld in Barchem. De heerlijk
gebakk^kannekoeken vergoedde

veel! Daarvoor had het gezelschap
aan de Barchemseweg in Ruurlo
het rundveebedrijf van de familie
Klein Brinke bezichtigd. Een be
drijf met circa honderd koeien.
Daarna ging het richting Zwiep
waar de paardenhouderij van
springruiter Edwin Klokman met
een bezoek werd vereerd, De
vriendin van Edwin liet tijdens
een demonstratie zien dat er voor
ruiter en paard heel wat bij de
dressuur en het springen komt kij-
ken. Op de "terugreis" naar
Vorden werd bij de familie Otten
aan de Galgengoorweg gestopt,
waar het gezelschap werd geïnfor-
meerd over de wijze waarop riet-
dekkers hun werk plegen te doen.

Laat uw drukwerk onze zorg zijn!

Vrijdag 13 augustus BabyBiggenMealBal in Kranenburg:

Kas Bendjen gaat er een jaartje tussenuit
Het concert van Kas Bendjen op
vrijdag 13 augustus tijdens het
BabyBiggenMealBal is voorlo-
pig de laatste. De Vordense dia-
lectband heeft besloten om een
jaartje geen optredens te geven.
Het komend jaar wordt ge-
bruikt om nummers te schrij-
ven voor de nieuwe cd en een
compleet nieuwe show te be-
denken. "Maar we gaan vrijdag
nog één keer een feestje bou-
wen", zegt zanger Hans
Krabbenborg enthousiast.

Het BabyBiggenMealBal van Kas
Bendjen wordt evenals voorgaan-
de jaren gehouden op het terrein
van boer Wesselink aan de
Eikenlaan in Kranenburg. In het
voorprogramma speelt de
Bentelose meidenband Shit
Happens. Daarna betreedt Kas
Bendjen het podium met gastop-
tredens van de drummers Jan
Manschot, Richard Oldenhave en
René Wissel, violiste juffrouw
Maartje en dweilorkest Altied
Gezellig. Voorafgaand aan de bei-
de optredens is er een vliegershow
en stijgt er zevental luchtballon-
nen op.
Aanvankelijk was het de bedoeling
van Kas Bendjen om helemaal te
stoppen. De bandleden Hans
Krabbenborg en Robert Wagen-
voort zijn thuis druk bezig met
verbouwingen en konden dit erg
moeilijk combineren met de band.
Toen manager Peter Hummelink
vervolgens een persbericht had ge
maakt voor de kranten met als kop

'Kas Bendjen stopt ermee' en deze
tijdens de wekelijkse oefenavond
op de donderdag liet lezen aan de
jongens, krabbelden de bandleden
terug. "Nee, dit is toch ook weer
niet de bedoeling", was de eerste
reactie. "Kunnen we niet gewoon
één keer per jaar een optreden ge
ven", zei drummer René Groot
Wassink vervolgens. De bandleden
besloten uiteindelijk om voorlopig

gewoon één jaartje te stoppen en
deze te gebruiken voor de verbou-
wingen thuis en het schrijven van
nieuwe nummers.
Hans Krabbenborg kijkt met veel
plezier terug op de afgelopen ze
ven jaar. "Het is eigenlijk als een
geintje begonnen. In het begin
konden we nog geen noot spelen
en hadden we ook maar zeven
nummers. Als mensen ons dan

belden om ergens te komen spelen
dan hield ik het eerst zo lang mo-
gelijk af. Weet u dat wel zeker, zei
ik dan: we kunnen maar zeven
nummers. Maar die mensen wil-
den ons gewoon boeken, omdat
we zo goed een feestje kunnen
bouwen. En als er dan mensen wa-
ren die na afloop van een optre
den een cassettebandje wilden ko-
pen, dan zei ik meestal: dat zou ik

niet doen, het is toch niks", zo
blikt Hans Krabbenborg terug.
In de beginperiode had Kas
Bendjen ook nog geen manager en
wilde het nog wel eens fout gaan
met de boekingen. "We namen al-
lemaal zonder dat met elkaar kort
te sluiten optredens aan. Soms
hadden we er wel twee op een
avond en moesten we er weer één
afzeggen. Helemaal lachen was
die ene keer toen we bij een boer
aankwamen die ons begroette met
de opmerking 'Jullie zijn mooi op
tijd'. We wisten in eerste instantie
helemaal niet waar hij het over
had. Bleek het feest pas een week
later te zijn. Vervolgens hebben we
daar nog een paar biertjes gedron-
ken. En weetje, het werd nog later
dan anders. Toen ik thuis kwam
vroeg mijn vriendin Annelies of
het een leuk optreden was. Ja, ont-
zettend leuk, zei ik toen, we mo-
gen er volgende week weer optre
den". Kas Bendjen had de afgelo-
pen jaren ontzettend veel optre
dens. En niet alleen in deze regio:
echt van Groningen tot Limburg.
Hans Krabbenborg: "Met name in
de zomerperiode was het altijd erg
druk. We hadden vaak twee keer
in een weekend een optreden. In
de praktijk viel dat heel moeilijk te
combineren met de verbouwing
waar ik op dit moment mee bezig
ben. Mijn vriendin Annelies zei op
een gegeven moment dan ook te
gen mij : 'Als je nou eens niet bij
drinkt..". Maar dat vind ik niks.
Dan kan ik net zo goed gaan dam-
men".



Beste mensen,

Per 1 augustus 1999 heb ik de leiding
van Kapsalon Lurvink overgedragen aan

DIANNE ROORDINK
dit wegens een andere baan elders.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
afscheids-Xwelkomstreceptie

op zaterdag 14 augustus van 14.00 tot
17.30 uur in de kapsalon.

U kunt hier ook kennismaken met de
nieuwe eigenaresse.

Graag tot ziens!

Groetjes van Gerard Lurvink en
Dianne Roordink

Ruurloseweg 16, 7255 DH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 64

THEMADAG
SPITTAALSTRAAT ZUTPHEN

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
VAN 10.00 -17.00 UUR

de -*•'. r-
gordljnwiilKèK'

sub-sponsors:
ROVER NIJENDIJK * ONSTEIN MEUBELEN * SNS BANK ZUTPHEN

in het oog
springend .

Dat doet drukwerk alleen

indien er alle aandacht en

zorg aan is besteed. Waarbij

technische en vakbekwame

kennis hand in hand gaan en

ingespeeld wordt OP de

specifieke wensen van u!

Wii maken in het oog springend

drukwerk, en het

is steeds weer een uitdaging

om kennis en vakmanschap

om te zetten in een uitstekend

resultaat!

Wii zijn daarin uw partner.
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Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor

Verpleging, Verzorging en Kraamzorg

BureaujThuiszorg
Oost-Nederland

De vraag naar particuliere thuiszorg en kraamzorg blijft groeien.
Met onmiddellijke ingang hebben wij dan ook vacatures voor:

Verpleegkundigen m/v

Ziekenverzorgenden

Kraamverzorgenden m/v

Functie-eisen Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers,
die in het bezit zijn van de vereiste diploma's, flexibel inzetbaar
zijn en cliëntgericht willen werken. Ook oudere herintreders met
levenservaring adviseren wij te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden Voor bovengenoemde functies zijn vacatures
op oproepbasis of voor een vast dienstverband, in eerste instantie
voor bepaalde tijd. Uiteraard verzekeren wij u van een goede werk-
begeleiding. De salariëring is gekoppeld aan de functie-inhoud.
Daarnaast krijgt u een autokostenvergoeding.

Informatie Voor nadere informatie kunt u op dinsdag 17 augustus
contact opnemen met mw. M. Hols, telefoon (0314) 34 04 07.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar Bureau Thuiszorg
Oost-Nederland, Postbus 32, 7000 AA Doetinchem.

Gevraagd:
ENERGIEKE, NETTE,

VRIENDELIJKE JONGEMAN
OF JONGEDAME

voor de zaterdagochtend
bezorgdienst,

dus i.b.v. rijbewijs.

Gaarne je reactie onder nr.
V 24-1, Bureau Contact,

Postbus 22,7250 AA
Vorden

Elke
donderdag
5 broden

Burg. Galleestraat 22, Vorden

Telefoon (0575) 55 18 77

VLAAI VAN DE WEEK:
Ananas-abrikoos f 10,-

* * * * *

Abrikozenbolletje f 0,75
* * * * *

Fries suikerbrood f 3,00
* * * * *

ZATERDAG:
AaidbeiensnHt f 8,50

Dorpsstraat 11 Vordcn telefoon 551373

Wegens vakantie
gesloten

vanaf maandag 9 augustus t/m
zaterdag 21 augustus

LAMMERS
WOON

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vordcn
Telefoon (0575) 55 14 21

Ben je een jongen of meisje tussen plm. 16 en 18 jaar?
Vind je het leuk om met mensen om te gaan?

Ben je bereid om te werken en te leren?

DAN HEBBEN WIJ
EEN LEUKE BAAN VOOR JE

Stuur je schriftelijke sollicitatie voorzien van c.v. naar:

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 -7251 EA Vorden

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR
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Volop aktie bij de VVV

Kent u de 4 VVV
Kadobonnen al?

Bijna iedere Nederlander kent wel de VVV Geschenkbon. En ook de Nationale Diner Cheque is zo
langzamerhand een bekend begrip geworden in Nederland. Nog niet zo bekend zijn de twee andere
Kadobonnen die verkrijgbaar zijn bij de VVV: de VVV Aktiefbon en de Charibon.Toch zijn juist deze bonnen
interessant voor diegene die op zoek zijn naar een origineel kado gecombineerd met het persoonlijke
element van een Kadobon.

Met de Nationale Diner Cheque, de VVV
Aktiefbon en de Charibon komt de VVV
tegemoet aan de behoefte om een
Kadobon te combineren met een nieuw,
verrassend kenmerk.
De Nationale Diner Cheque heeft bijvoor-

beeld een culinair karakter, terwijl de VVV
Aktiefbon duidelijk gericht is op sportieve
en actieve elementen.
De Charibon is met name bedoeld voor
personen die graag ter gelegenheid van
een feest of jubileum iets willen doen voor

De VVV Wenskaart. Leuk zonder, maar
nog leuker mét Kadobon van de VVV
Sinds kort kunt u bij de VVV winkel ook
terecht voor uw wenskaarten. Deze unieke
kaarten zijn niet alleen bijzonder in uit-
voering, maar dankzij een (onopvallend)
insteeksysteem ook te gebruiken als
originele verpakking van uw VVV
Geschenkbon, Nationale
Diner Cheque of VW
Aktiefbon.

Het assortiment bestaat momenteel uit 32
exemplaren, met kaarten voor iedere
gelegenheid, voor jong tot oud.
De kaarten zijn exclusief ontworpen voor de
VW en dus alleen daar te koop.

De kaarten kosten slechts
ƒ 2,95 (inclusief

neutrale, gekleurde
envelop).

De Charibon: geven met
het hart op de juiste plaats
Eigenlijk is de Charibon geen Kadobon maar een Vraagbon. Dat wil
zeggen, dat de ontvanger zijn gasten doelbewust vraagt om deze bon.
Daarmee heeft de VVV een totaal nieuw element toegevoegd aan het
fenomeen kadobonnen.

Het komt steeds vaker voor dat mensen of
bedrijven ter gelegenheid van bijvoorbeeld
een huwelijkseest, verjaardag of jubileum
iets willen doen voor een goed doel. Rob de
Bes, directeur VW Geschenkbon: "Je ziet
steeds vaker dat mensen die eigenlijk alles
al hebben geen kado voor zichzelf vragen,
maar een bijdrage voor een charitatieve
instelling. Je kunt dan speciaal hiervoor een
bankrekening openen, maar eenvoudiger is
het om een donatie te vragen in de vorm
van een Charibon, één van de vier Kadobon-
nen van de VW."

Hoe werkt de Charibon?
Heeft u besloten om een goed doel te
steunen, dan kan u uw gasten vragen een

Charibon te schenken. U zou dit bijvoorbeeld
op de uitnodiging voor uw feest kunnen
vermelden. Na afloop van het feest kunt u
een keuze maken uit de achttien zorgvuldig
geselecteerde charitatieve instellingen die
achterop de Charibon staan vermeld.
Vervolgens vult u uw persoonlijke gegevens
in en stuurt u de bonnen in de bijgesloten
envelop naar de door u gekozen instelling.
(U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw
ontvangen bonnen te verdelen over
meerdere instellingen). Na ongeveer twee
weken ontvangt u van de betreffende
instelling(en) bericht over de ontvangst van
uw donatie.
De Charibon is verkrijgbaar bij de VW in de
waarden ƒ 25,-, ƒ 50,-, ƒ 100,-, ƒ 250,- en
ƒ 1.000,-.

een goed doel en heeft derhalve een wat
zakelijker karakter.

ktiefbon^fjj

- K?

De Aktiefbon
Dubbel zoveel waard
Dubbel zoveel plezier

Een aanrader
voor iedereen
die kennis wil
maken met een
sport naar keuze
Bij een Kadobon denken we aller-
eerst aan een bon om aan iemand
anders kado te doen. De Aktiefbon
is de eerste bon in Nederland die ook
interessant is om zelf te besteden.
Doordat deze bon bij besteding ten
minste het dubbele waard is. Dat
betekent dus dubbel zoveel plezier
voor je geld!

Extra waardevol geschenk
De VVV Aktiefbon is een bon met een
sportief karakter. Je kunt 'm bijvoorbeeld
gebruiken voor een gratis kennismaking met
een sport in de vorm van proeflessen, voor
een flinke korting op abonnementen bij een
sportvereniging en voor groepsaanbie-
dingen. De Aktiefbon wordt dan ook van
harte aanbevolen door Erica Terpstra. "Want
deze bon zet mensen aan om hun vrije tijd
actief en sportief in te vullen. Dat is niet alleen
leuk en gezellig, maar ook goed voor de
gezondheid en het welzijn van mensen,"
schrijft zij in haar inleiding in het AktiefMaga-
zine. Maar deze originele bon heeft nog een
extra voordeel. Hij is ten minste het dubbele
waard van het op de bon vermelde bedrag.
Koop je bijvoorbeeld een bon van ƒ 25,-,
dan is hij bij besteding ten minste ƒ 50,-
waard. Dat maakt deze bon niet alleen ex-
tra waardevol als geschenk, maar ook inte-
ressant om voor jezelf te kopen.

U p-date informatie
Aktiefbon op Internet
De Aktiefbon is verkrijgbaar bij de VVV in
de waarden ƒ 10,- en ƒ 25,-. De bon kan
besteed worden bij ruim 2300 acceptatie-
punten in heel Nederland.
Bij aankoop van een VVV Aktiefbon krijgt
u het gratis AktiefMagazine, waarin alle
thema's, mogelijkheden, acceptatiepunten
en spelregels zijn vermeld.
Meer informatie over de VVV Aktiefbon
vindt u op www.aktiefbon.nl.

De achttien goede doelen van de
Charibon zijn: Astma Fonds,
Kankerbestrijding, Amnesty
International, Leger des Heils,
Artsen zonder Grenzen, Nier-
stichting, Aids Fonds, Novib,
Brandwonden Stichting, Rode
Kruis, Dierenbescherming, Reu-
mafonds, Foster Parents Plan,
Unicef, Greenpeace, Natuurmo-
numenten, Hartstichting, Wereld
Natuur Fonds.

Kleur de kleurplaat en wie weet win jij wel één
van die 10 VVV Geschenkbonnen van 25 gulden!
Wist je dat je met de VVV Geschenkbon ook terecht kunt in bijvoorbeeld speel-
goedzaken, boekenwinkels en platenzaken? Kleur deze kleurplaat dus mooi in en
stuur 'm vóór 31 september 1999 in een envelop met postzegel naar:

VVV Geschenkbon, Postbus 669,3800 AR Amersfoort

Naam Voornaam
Adres Postcode
Plaats Telefoon
Jongen/meisje _ _ Leeftijd

(icdcccptecrd door ruim 1300 restaurants in \ ederland en Itelgië

de Nationale Diner Cheque
geef je eigenlijk een feestje kado

Lekker uit eten in een gezellig restaurant. De meesten van ons doen dat
niet iedere dag. Daarom heeft zo'n etentje altijd iets feestelijks. Zeker als
je na aflo^3 kunt betalen met een Diner Cheque, die je kado hebt gekregen.
Dat is eĵ ilijk de bedoeling van de Nationale Diner Cheque: de ontvanger
verrassen met een klein feestje.

Een culinair avondje
De Nationale Diner Cheque is verkrijgbaar
bij de VW in de waarden van ƒ 50,-, ƒ 75,-
en ƒ 100,-. De Cheque is te besteden bij
ruim 1300 restaurants in Nederland en
België. Deze zorgvuldig geselecteerde
restaurants staan stuk voor stuk garant
voor een gastvrij onthaal van hun gasten.
De restaurants staan per provincie

vermeld in een gids die gratis bij aankoop
van de Cheque wordt meegegeven.
De Nationale Diner Cheque is natuurlijk
geschikt voor familie of vrienden, maar ook
zakelijke relaties of personeelsleden
zullen verrast zijn met dit culinaire kado.
Alle up-date gegevens van de acceptanten
van de Nationale Diner Cheque kunt u
vinden op www.dinercheque.nl.

Prijspuzzel

25 VVV Geschenkbonnen van 25 gulden en een hoofdprijs
van VVV Geschenkbonnen ter waarde van 250 gulden!

In deze cijferpuzzel zijn de letters vervangen door cijfers. Door de juiste letters in te
vullen, verschijnen er in de puzzel 9 van de 18 charitatieve instellingen die u kunt
steunen met de Charibon. De 18 instellingen staan vermeld in het artikel over de
Charibon op deze pagina. We geven u alvast 3 letters kado. Schrijf de 9 namen op
een briefkaart en stuur deze vóór 31 september 1999 naar:

VVV Geschenkbon, Postbus 669, 3800 AR Amersfoort.
Inzendingen maken niet alleen kans op één van de 25 VVV Geschenkbonnen van
25 gulden, maar dingen ook nog eens mee naar de hoofdprijs van 250 gulden aan
VVV Geschenkbonnen. De bonnen kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.
Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Correspondentie over de uitslag is niet
mogelijk. Meerdere inzendingen zijn toegestaan.



Groot deel ZOMERCOLLECTIE

J halen betalen

(apuchon
Jeugdmode

Raadhuisstraat 25, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 32 79

DE
K T U l S B E T G
Hottl Café Restaurant

Partycentrum

Augustus-keuzemenu
Voorgerecht
Vruchtencocktail

heerlijk met vers fruit
of

Champignons gratin
verse champignons met kaas gegratineerd

in een kruidenroomsaus

Hoofdgerecht
Kabeljauwtournedos

met gebakken garnalen, bosui en witte wijnsaus
of

Runder entrecóte
overdekt met een verse kniidensaus

Nagerecht
Mokka / vanille ijs

met advocaat en slagroom
of

Ijscoupe van sorbetijs met slagroom

Prijs ƒ37,50
Reserveren gewenst.

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23

Fax (0314) 36 38 21

HOLTSLAG r u i m t op ... !!
In verband met grootscheepse reorganisatie willen wij schoon schip maken in onze magazijnen.

Daarom bieden wij op donderdag, vrijdag en zaterdag 12,13 en 14 augustus aanstaande

B O U W M A T E R I A L E N
aan met KORTINGEN van 25,33,50 en zelfs 90%

wand en vloertegels diverse kleine en grote partijen. Sanitaire artikelen wastafels baden kranen enz. enz..
verrijdbaar bar-tuin meubel met ingebouwde koelkast. Diverse parijen dakpannen met en/of losse hulpstukken. Diverse dakramen.
Open haarden met bijbehorende accessoires. Tuinkachels, sierbestratingsmaterialen, blokken, sier-tuinelementen. Restanten vee- en
varkensroosters, gresschalen en hulpstukken. Schoorsteenkanalen, rioleringmaterialen
restanten stenen zeer veel soorten: keramische en beton. Natuursteen: tegels, tuin enz.
diverse soorten kitten, pleisters, mortels enz.
gereedschappen: Metabo Makita Sandvik Jung enz.

op bovengenoemde dagen van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur
uitsluitend tegen contante betaling (pinnen of chippen ook mogelijk)

Wie het eerst komt die koopt OP is OP!!!

Telefoon: (0573) 45 20 00

Fax: (0573) 45 33 17

SLAG
BOUWMATERIALEN
RUURLO

NIEUW!

GELDERSE
BOLUSSEN

'n nieuw recept
van onze bakkers.

Dat moet u geproefd
hebben!

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huLsdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Vakantietyd ...

nu bij Inlevering van uw volle kleurenfilm 24 of 36 opnamen

gratis poster 3O/45 naar keuze
Deze actie is geldig in de maanden augustus en september

groeves

Dorpsstraat 20 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

voor uw

Nazomerzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

O BOLCHRYSANT van 14,95 voor 9,95

«HEDERA 4,95

O 2 bossen bloemen 9,95

0 1 bos ROZEN a 20 stuks 8,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Themadag Teest' in de
Spittaalstraat Zutphen
De Ondernemers Vereniging
Spittaalstraat Zutphen houdt
zaterdag 14 augustus weer een
themadag. Deze dag staat in
het teken van Teesf. De On-
dernemers Vereniging heeft
voor dit thema gekozen omdat
het 25 jaar geleden is dat de
Spittaalstraat begon met het
organiseren van activiteiten.
Eén van de jaarlijks terugke-
rende evenementen is de brade-
rie die drie jaar geleden werd
omgedoopt tot themadag.

De eerste themadag stond in het
teken van de jaren zestig, vorig
jaar ging de Spittaalstraat interna-
tionaal en dit jaar heeft de On-
dernemers Vereniging dus geko-
zen voor het thema 'Feest'. De or-
ganisatie verwacht tussen de
40.000 en 50.000 mensen.

Tijdens de themadag op 14 augus-
tus zullen er tientallen kramen in
de Spittaalstraat staan. Er worden
alleen maar nieuwe produkten
verkocht. Naast winkeliers uit de
Spittaalstraat doen er ook diverse
'buitenstaanders' mee. Zo worden
er homeopatische produkten en
zelfbeschilderde potten verkocht,
is er een demonstratie kaarsen-re
cycling en zal er een heuse Olivier
B. Bommel-auto in de Spittaal-
straat staan. Ook aan de inwendi-
ge mens is gedacht. Hiervoor kunt
u terecht op het barbecueterras
bij slagerij Peters.

Voor de kinderen zijn er ook aller-
lei activiteiten. Zo kan de jeugd
zich laten schminken en zijn er ge
durende de hele dag diverse pop-
penkastvoorstellingen.

Verder loopt er een steltlopende
clown door de Spittaalstraat en is
er een ballonnen-kunstenaar.

Muziek mag natuurlijk ook niet
ontbreken op de themadag. Daar-
voor heeft de Ondernemers Ver-
eniging een dweilorkest en de
River Line Dancers uit Borculo
vastgelegd.

KRASACTII
In het kader Ji '25 jaar activitei-
ten in de Sj .ttaalstraat' houdt de
Ondernemers Vereniging van l au-
gustus tot 11 september een grote
krasactie. Hiermee zijn prachtige
prijzen te winnen. Wat dacht u
van een midweek of lang weekend
voor zes personen bij Landal
GreenPark of wint u liever een
kleurentelevisie? Ook kan men
een verwendag voor twee perso-
nen winnen bij Beautycentrum De
Zamster in Zandvoort of gaat u lie
ver met vier personen een gehele
dag naar Walibi Flevo?
Als u bij één van de deelnemende
ondernemers uit de Spittaa^fraat
iets koopt, dan ontvangt ^pben
kraskaart bij aankopen onder de
25 gulden. Bij iedere volgende 25
gulden ontvangt u een extra kras-
kaart. De deelnemende winkeliers
zijn te herkennen aan het raam-

Peter Besselink wordt freelancer:

Drukkerij Weevers
zoekt acquisiteur
Drukkerij Weevers is op zoek
naar een acquisiteur voor de
weekbladen Contact Vorden,
Ruurlo, Hengelo, Warnsveld en
Elna Lichtenvoorde. Na ruim
vijf jaar werkzaam te zijn ge-
weest bij Drukkerij Weevers,
heeft journalist Peter Besselink
besloten om per l oktober voor
zichzelf te beginnen.

Bij Drukkerij Weevers is men be
gonnen aan de zoektocht naar een
acquisiteur. Het gaat hier om een
veelzijdige en afwisselende functie
met veel vrijheid en zelfstandig-
heid. Naast de advertentieverkoop
houdt de acquisiteur zich bezig

met digitale fotografie en het coör-
dineren van de werkzaamheden
van de correspondenten van
Weekblad Contact.
Belangrijk hierbij is dat de acquisi-
teur zeer goed op de hoogte is van
wat er speelt in deze regio en oog
heeft voor het plaatselijke nieuws.
De advertentieverkoop zal zich
hoofdzakelijk richten op de vier
edities van Weekblad Contact. Ook
zal de acquisiteur af en toe worden
ingezet voor de advertentiever-
koop voor Weekblad Elna in Lich-
tenvoorde.
Kennis van computers en internet
is beslist noodzakelijk. Zie de ad-
vertentie elders in dit blad.

Wandel- en fietsroute rond Ruurlo:

Klaver 4 routes
Sinds enkele weken beschikt de
WV Ruurlo over nieuwe Klaver
4 fiets-routes. Het zijn duidelijk
beschreven routes, dat wil zeg-
gen met groot lettertype en vet
gedrukt. Aan elke route is een
overzichtskaartje toegevoegd,
zodat altijd gekeken kan wor-
den waar men zich bevindt op
de route. Elke route start op het
Kerkplein.

De Klaver 4 fiets-routes bestaan
uit: Ruurlo Noord - 35 km, Ruurlo
Oost - 36 km, Ruurlo Zuid - 39 km,
Ruurlo West - 30 km. In de routes
staan de bezienswaardigheden die

men onderweg tegenkomt aange
geven. Er is voldoende mogelijk-
heid onderweg te pauzeren: op
een bankje of bij een horecagele
genheid. ledere route heeft zijn ei-
gen bekoringen; fietsen door de
bossen en door het prachtige cou-
lissenlandschap rond Ruurlo, har-
tje Achterhoek.

De Klaver 4-routes zijn in een pak-
ketje te koop, per 4 fietsroutes of
per route. Ze zijn tot stand geko-
men op initiatief van een aantal
medewerkers van de VW Ruurlo.
Zij hebben de routes uitgezet en
uitgewerkt op papier.

biljet. Onder het krasvlak op de
kraskaart zit een letter. Als u de
lettercombinatie O - V - S heeft
dan dient u de kaart voorzien van
naam en telefoonnummer in de
bus te doen bij Hoetink Schoen-
mode in de Spittaalstraat. Ook zijn
er kraskaarten met een waarde
cheque voor onder andere Walibi
Flevo en Landal Greenparks.

Er zijn twee trekkingen en wel op
zaterdag 14 augustus tijdens de
themadag en op zaterdag 11 sep-
tember tijdens de restantendag.
Beide trekkingen zijn op het eind
van de middag. U mag zoveel en-
veloppen inleveren als u zelf wilt.
Enveloppen van de eerste trekking
doen ook weer mee met de tweede
trekking zodat u vele kansen
heeft.

De deelnemende ondernemers
zijn Snuffelpaleis, Fixet, De
Gordijnwinkel, Videoland, 't Spit,
Piercing Temple, Bloemenhuis,
Voskamp, Van Gelder, Slagerij
Peters, Hissink van de Heijden,
Ajapajapam en Hoetink Schoen-
mode.

Hengelose braderie en
zomerfeesten
Als u zondag 15 augustus de jaarlijkse braderie in Hengelo be-
zoekt, hoeft u zich geen seconde te vervelen want het jaarlijks
terugkerend zomerfeest voor jong en oud staat ook dit keer
weer bol van de activiteiten.

De Hengelose braderie is in een aantal jaren uitgegroeid tot een van
de grootste braderieën in de regio met meer dan 100 kramen en tal
van activiteiten. Vast onderdeel van het programma vormt al jaren
het Beachvolleybaltoernooi. Dit jaar heeft de organisatie acht gelijk-
waardige teams uit Henggelo en Keijenborg weten te strikken zodat
spanning op het sfeervol ingerichte Hengelose 'strand' gewaarborgd
is.
Sport staat zo wie zo hoog in het vaandel bij de organisatie want u
kunt zelf meedoen aan het Sumoworstelen en een gooi doen naar het
Open Hengelose kampioenschap buikschuiven. Het meedoen aan het
Sumoworstelen is simpel. U trekt een van de pakken aan en u waant
zich direct al een oosterste grootheid. Vervolgens is het zaak uw te-
genstander zo snel mogelijk uit de ring te gooien.
Buikschuiven is een waar volksvermaak waarbij men glijdend op de
buik een zo groot mogelijke afstand dient af te leggen. De winnaar
van dit glibberige festijn mag zich kampioen van Hengelo noemen.

TELETÜBBIES
Speciaal voor de allerkleinste bezoekers komen dé wereldberoemde
Teletubbies naar de Hengelose braderie. Dinky, Winky, Dipsy, Lala en
Po zullen ieder uur van zich laten horen op een speciaal podium.
Verder kunnen de jonge bezoekers genieten van tal van attracties zo-
als een zweefmolen en een mini-trein.
De Hengelose braderie wordt afgesloten met een wervelend optreden
van het showorkest Trainband. Ze brengt allround muziek variërend
van ouderwetse rock & roll tot nummers van onder andere Tina
Turner, Celine Dion, Mariah Carey en Nederlandstalige hits van bij-
voorbeeld Marco Borsato. Als speciale gast treedt de Achterhoekse
zanger Bert Heerink op. Hij verwierf wereldfaam als zanger van de
rockgroep Vandenberg en is momenteel bezig aan een succesvolle
loopbaan als solozanger.

De Hengelose braderie vindt zondagmiddag 15 augustus plaats in de
Spalstraat, het centrum van het rustieke dorp. Naast de vele kramen
en de verschillende activiteiten kan men op een van de gezellige ter-
rassen en bij verschillende kramen volop genieten van een natje en
een droogje.

Fietstocht

De Deldense buurtvereniging or-
ganiseert zondag 15 augustus voor
haar leden een fietspuzzeltocht
met eenjengte van 25 kilometer.

De start is tussen 13.00-14.00 uur
vanaf de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg l te Vorden. Er is
een route richting Varssel uitge
zet. Voor zondag 29 augustus staat
een kindermiddag op het pro-
gramma.

Gondelvaart Bredevoort
De gondelvaarten in Brede-
voort mogen wel als algemeen
bekend worden verondersteld
in Oost-Nederland en het aan-
sluitende Duitse Westfalen.
Sinds 1968 hebben honderddui-
zenden dit lichtjesfeest aan de
Grote Gracht bezocht. Dit jaar
zijn de gondelvaarten op vrij-
dag 27 en zaterdag 28 augustus
en op vrijdag 3 en zaterdag 4
september.

Wat de gemiddelde toerist niet
weet, is, hoeveel werk er verbon-
den is aan de gondelvaart. Al in ja-
nuari beginnen de bestuurlijke
voorbereidingen. Vanaf maart wer-
ken de diverse bouwgroepen aan
hun eigen gondel. Ruim 150 per-
sonen (mannen én vrouwen) zijn
maanden bezig om de gondels
klaar te krijgen.

Op de avonden zelf krijgen ze nog
eens versterking van 150 anderen
die op diverse plaatsen helpen
(kassa, controle, parkeergeleiding,
bewaking, ravitaillering, muziek,
vuurwerk). Van elk gezin in
Bredevoort is wel iemand bij de
gondelvaart betrokken. Daarom is
gondelvaart ook van de hele ge
meenschap en leeft iedereen mee.

Energie
De laatste jaren is veel extra ener-
gie gestoken in de modernisering
van de infrastructuur. Zo werd in
1998 de gondelvaartschuur geres-
taureerd en in 1999 de capaciteit
van de electriciteit op het gondel-
vaartterrein sterk vergroot. Erg in
het oog springend zijn de nieuwe
gondelvaartborden die overal in
de Achterhoek langs de weg staan.

Op deze borden staat ons nieuwe
logo die u ook kunt vinden op de
posters. Dit logo is ontworpen
door Henk Arendsen uit Brede
voort. Het scheepje symboliseert
de gondels en de vierkantjes de
lichtjes. Zo gaan we met de gon-
delvaart, als een mix van traditie
en technologische vooruitgang,
vol vertrouwen het nieuwe millen-
nium in!

Gondels zijn drijvende bouwwer-
ken, verlicht door vele duizenden
fietslampjes die gevoed worden
door aggregaten. De weerspiege
ling van dit licht op het water en
de romantische muziek, creëren
een sprookjesachtige sfeer waar
duizenden in de loop der jaren
van hebben genoten.
Tegelijk is gondelvaart een wonder
van de techniek. Al vele jaren ex-
perimenteren gondelbouwers met
nieuwe vormen van 'bewegend
licht'.

Computer
Met behulp van de computer wor-
den een aantal taferelen achter-
eenvolgens aan het publiek ge
toond. Met behulp van trafo-scha-
kelkasten kan de stroom op iedere
gewenste spanning worden ge-
bracht. Elk jaar worden nieuwe
vindingen in de gondels toegepast.
Rondom de gondels zijn nog ande
re vormen van 'levend licht' te
zien, zoals de drijvende fakkels,
het Bengaalse vuur en vooral het
geweldige vuurwerk aan het ein-
de.
Het gehele programma wordt om-
lijst door levende muziek.

Voorprogramma
De gondelvaart wordt telkens geo-

pend met het voorprogramma. Op
27 augustus ontvangt men e mu-
ziekvereniging Excelsior uit
Bredevoort. Op 28 augustus en op
3 september komt de brandweer
uit Aalten demonstraties geven op
het gebied van redding van ge
wonden uit een auto.
Op 4 september verzorgt de
BOKAGÉ-band uit Bocholt een mu-
zikaal optreden. Elke avond is er
ook een dweilorkest actief: op 27
augustus Windkracht Elf, op 28
augustus de Marianierskapel en
op 3 en 4 september Kump Wal uit
Aalten.

Vuurwerk
De eigenlijke gondelvaart begint
zodra het donker is. Na het vuur-
werk is het nog uren gezellig in
het stadje op de Aftergondelvaart
waarbij ook de dweilorkesten weer
voor u optreden. Ook kunt u dan
met het gondelvaarttreintje meer
dan honderd verlichte tuinen be
kijken.

Boekenmarkt
Tegelijk met de gondelvaart wor-
den er in Bredevoort ook andere
activiteiten georganiseerd. Zo is er
op zaterdagmiddag 28 augustus
een grote boekenmarkt, georgani-
seerd door Bredevoort Boekenstad.
Dit evenement wordt door tien-
duizenden bezocht en leent zich
uitstekend als voorbereiding op de
gondelvaart op dezelfde avond.

Katten
Op zondagavond 29 augustus
wordt de musical The Cats opge
voerd op de gondelvaartlocatie
aan de Grote Gracht, een uniek
evenement dat past in de Tour des
Chats door de Achterhoek



Verbouwingsopruiming
Roozegaarde gaat verbouwen

Alles moet weg
m.u.v. de nieuwe collectie fc^

Zowel de afdeling SPORT als DAMESMODE
worden opgeruimd.

Tijdens de braderie op zondag 15 augustus zijn wij open

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

DEPRESSIES
Het begin is eenvoudig.
Conflicten op het werk of thuis, zakken voor een examen.
Allemaal redenen voor een sombere bui.
Meestal gaat het vanzelf over, soms wordt
het veel erger. Men komt nergens meer
toe, kan niet meer genieten, voelt zich
wanhopig. Soms wordt men overactief.
Met waanideeën. Leven is dan een hel. w^~—

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE
VOLKSGEZONDHEID V-

Postbus 5103, 3502 JC Utrecht. TelefoonfBb) 297 11 97

Giro 18181

G i r o 2 6 O O O

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

OPRUIMINQS - FINAL£

alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 22

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

l L- 1 >t U\ ook v<.u\ t lic- prachtig^ koH'ensici's in

Jk Kei p M graag om ze te verwerken tot

schitterende decoratie's

(één les in september-oktober)

Ook kunt LA zich >^og opgeven voor de bloem-

ei beginners als gevorderden zijn van

harte welkom.

De lessen zijn "lx per per maand/ van septem-

ber tot mei.

. en opgave bij bloembinderij

De é^lzervfuirv

Ruurloseweg 116, 7251 LZ Vorden, Tel.: 0575-556 804



BEURSPRAAT

Wie is er bang voor spoken?

Woensdagavond 30 juni liet Alan
Greenspan, voorzitter van de FED
(het Amerikaanse stelsel van cen-
trale banken), weten de rente met
een kwart procentpunt te verho-
gen. Tevens liet de FED weten het
voorlopig bij deze ene verhoging
te laten. De markt haalde opge-
lucht adem na deze bevrijdende
woorden, gevreesd werd immers
voor een verhoging van een half
procentpunt. Voorlopig leek er
een einde te zijn gekomen aan de
langdurige onzekerheid omtrent
de rente. Vooral de Dow Jones wist
aanzienlijk te profiteren van deze
meevaller. Maar ook op de
Nederlandse beurs viel er een last
van de schouders van beleggers en
met name de financiïle waarden
(banken en verzekeraars) wisten
goed te stijgen. Halverwege de
maand juli kwam de
Amsterdamse effectenbeurs weer
in de buurt van het oude record
van vorig jaar zomer.

Deze stijging werd door slechts
een beperkt aantal fondsen gedra-
gen. Cyclische bedrijven als
Hoogovens en Philips hebben
sinds begin januari stijgingen la-
ten zien van 112% respectievelijk
80%. Samen goed voor een bijdra-
ge in de stijging van de AEX van
bijna 30%. Koninklijke Olie, met
een koerswinst van circa 50%, was
verantwoordelijk voor bijna de
helft van de stijging van de AEX.
Kwaliteitsfondsen als Aegon,
Wolters Kluwer en Unilever daar-
entegen hebben een behoorlijke
underperformance laten zien ten
opzichte van de AEX.
Ondernemingen die vorig jaar nog
tot de beurslievelingen werden ge-

Wielersport

Afgelopen woensdag 4 augustus
werd onder tropische omstandig-
heden de jaarlijkse Ronde van
Zutphen verreden een super zwa-
re omloop over de kinderkoppen
op de Zutphensemarkt.
De RTV behaalde in de gecombi-
neerde wedstrijd cyclosporttieve/
veteranen goede resultaten. In een
course over 54 km werd Rudi
Peters 3C. Ze reden half cours weg
uit het peleton met met 4 renners
in de laatste ronde demarerende
Peters en kwam als eerste de
markt oprijden. Daar schoot hij
met z'n schoen uit het pedaal. Dit
kostte hem waarschijnlijk de over-
winning, Win Bosman (ook RTV)
reed weg uit het peleton en be-
haalde een 5C plaats. Ook de ama-
teurs deden het goed in een grote
kopgroep van 16 man sterk, zaten
2 RTVërs te weten Jan Weevers uit
Hengelo (G) en Giorgio Rewleo
Deventer. Door het extreme wa-
rem weer werd het een slijtage
slag. Jan de Leeuw werd winnaar.
Weevers werd knap 6C eb Renleo
12e. Ook Hengeloër Peter Makkink
reed een goede wedstrijd, een 21°
plaats was z'n deel. Jan Pieterse
reed op zondag 8 augustus in
Hoeven (Br.), bij de 50+ categorie
behaalde hij een 6° plaats. Gretha
Klein Brinke reed een ATB wed-
strijd te Honselertdijk. Ze reed
zich voor het eerste op het
Ereschavot. Ze werd 2C achter

rekend worden nu gemeden, ons
inziens onterecht.

Al met al bleef de AEX steken op
een stand van 594 punten, 2 pun-
ten onder het all time high van vo-
rig jaar om vervolgens weer een
daling in te zetten. In een tijdsbe-
stek van drie weken stond de
beurs weer beneden de 540 pun-
ten. De AEX had niet de kracht en
overtuiging om op een nieuw re-
cord uit te komen. Meerdere facto-
ren spelen een rol bij de actuele
koersbewegingen op de AEX, wel-
ke vooral gezocht kunnen worden
in de rentesfeer.

Tijdens de laatste vergadering van
de Europese Centrale Bank zin-
speelde de president van deze
bank, Duisenberg, op de mogelijk-
heid van een renteverhoging in
Europa. Duisenberg verwacht een
aantrekkende economische groei
in Euroland met een neiging tot
toenemende inflatie, dit vooral als
gevolg van de stijgende olieprijs.
In de halfjaarlijkse Humphrey
Hawkins Testimony, een toespraak
waarin de FED de stand van zaken
verantwoordt aan de Amerikaanse
Senaat, heeft Greenspan laten we
ten dat de economie bij het huidi-
ge beeld geen renteverhoging be
hoeft, maar wanneer blijkt dat de
Amerikaanse economie oververhit
raakt, de FED niet zal aarzelen het
rentewapen te gebruiken. Deze
woorden van Greenspan worden
als een ferme waarschuwing uit-
gelegd en vertalen zich in terugge
keerde rentevrees en dalende aan-
delenkoersen. Vooral financille
waarden als Aegon, Fortis
ondervinden hinder van
ging tot) stijgende rente.

Het inflatiespook waart weer rond
op de diverse effectenbeurzen, een
fenomeen waar beleggers^ltijd
zeer nerveus van worden. BBFver-
hoging van de rente heeft immers
direct een negatief effect op de
aandelenkoersen.
De inflatie in de Verenigde Staten
bedraagt momenteel circa 2%, wat

Peggy Kuiper uit Alkmaar. De RTV
jeugd reed een volle week in Assen
Anne Kornegoor een Paul
Wolbrink en onze nieuweling da-
mes Conny Paas behaalden diverse
ere plaatsen.

Vissen

Aan de tweede en tevens laatste
open viswedstrijd die de henge
laarsvereniging "De Snoekbaars"
in de Berkel bij Zwiep werd door
15 personen deelgenomen. De
vangst was goed. In totaal werd 13
kg en 120 gram vis gevangen.(
Ruim 250 stuks). De heer J. ter
Moller uit Lichtenvoorde, werd net
als in de eerste wedstrijd, winnaar.
Hij ving 2850 gram; 2 W. Vreeman,
Vorden 2500; 3 R. Golstein, Vorden
1780; 4 H. Golstein, Vorden 1130; 5
H. Boersma, Zutphen 750 gram.

Duivensport

Leden van de P.V. Vorden hebben
het afgelopen weekend deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf
Moeskroen over een afstand van
ruim 260 kilometer. De eerste
plaats die de combinatie A en A
Winkels behaalde betekende te
vens wat betreft afdeling 9 van
Oost Nederland een fraaie achtste
plaats. Te bedenken dat er 14.000
duiven in concours waren!

nog steeds zeer laag is. De interna-
tionale concurrentie verhevigt
zich voortdurend wat met zich
meebrengt dat ondernemingen
hun prijzen niet makkelijk zullen
verhogen. Onder andere op basis
van deze omstandigheden ver-

- wachten wij in de Verenigde
Staten geen serie renteverhogin-
gen. Ons inziens had de recente
renteverhoging voornamelijk een
preventief karakter. Ook voor
Europa verwachten wij dat de
Europese Centrale Bank de rente
ongemoeid laat. Weliswaar zijn er
voorzichtige tekenen van econo-
misch herstel, maar tot op heden
blijft de economische groei uiterst
mager. Bovendien biedt de inflatie
al helemaal geen aanleiding om
de rente te verhogen aangezien
deze in Euroland gemiddeld-
slechts op een niveau van 1% ligt.

De Verenigde Staten bieden de
aandeelhouders op dit moment
weinig perspectief. De Ameri-
kaanse aandelenmarkt is momen-
teel overgewaardeerd en zolang de
economische groei aanhoudt,
blijft de renteangst de aandelen-
markten domineren. Voor Europa
daarentegen zijn wij optimisti-
scher. De vooruitzichten voor de
winstgroei van Europese onderne
mingen zijn gematigd positief, de
euro blijft de fusie en overname
golf aanwakkeren, wat weer gun-
stig is voor de winstontwikkelin-
gen. De waardering van de
Europese beurzen is relatief aan-
trekkelijk ten opzichte van die van
de Verenigde Staten. Derhalve gaat
onze voorkeur uit naar Europa en
met name naar fondsen met een
stabiele winstgroei, de zogenaam-
de kwaliteitsaandelen.

Bie ons
in a n Achterhook
Zo, die paar dage dat t'r in Vodd'n nogal wat te doene was, zit t'r weer
op. Hoewel 't t'r anvankelijk neet nao uutzaog, heft weer de luu neet
al tevolle tegen ewarkt. Degenen die de agrarische fietstoch op touw
hadn ezet zoln ok wel liever in de zunne dan onder een paraplu hem-
men ezetn biej 't inschrievn. Maor gelukkig veur eur schient t'r toch
nog aadig wat volk wean ewes die zich deur een betjen reagen neet af
leetn schrikn. Och, en nao de meddag veel 't met de nattigheid nog
wel met en zolt ze 't neudige plezier d'r nog wel an ehad hemmen.

'n Beach-party zonder water is natuurlijk niks, vandaor dat 'n dag ok
met reagen begon. Ze hadn daor trouwens ok op reagen erekkend an-
ders hadn ze d'r neet zo'n joekel van een tente neer ezet. 's
Meddagens hadn zee den trouwens neet neudig want veur die an-
derhalve man en peerdekop die d'r toen was had een kleineren ok wel
volstaon. Gelukkig veur eur leep 't 's aovunds better met de belang-
stelling, at ze umme acht uur met 't hele spul begonnen waarn was
dat ok nog vrog zat ewes.

Maor jao, meschien dachen ze een grootn klapper te konnen maakn
en den boer, den neet van gistren is, alsnog een paar cent toe te kon-
nen schoeven. En daordeur meschien de party volgend jaor weer biej
't meer te konnen holn. Want een beach-party, de name zeg 't al,
heurt an 't water!.

Veur de koetsenrit was 't dit jaor meschien wel 't meest ideale weer.
Neet allene veur de mensen maor veural veur de peerde. Met zo'n 30
graden en de zunne volop op 'n bas zolt 't veur die diers neet te doe
ne wean ewes. Bekieks was t'r now ok weer zat en zodoende kont de
luu die 't een en ander op touw heb ezet, tevreane op dizze dage trug-
ge kiekn. En wiej meugt bli'j wean dat t'r altied weer luu bunt die de
genuumde evenementen organiseert en daor een hoop vrieje tied in
stekt, 't Volk wod bezig eholn en prakkezeert dan gin andere narig-
heid of ondeugde. Want op dat leste zitte wiej neet te wachten, biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide en
Henk Kreeftenberg

Dini Hiddink
woeimdag in
theaRr Linde
Dini Hiddink zal woensdagavond
11 augustus weer enkele hilari-
sche Achterhoekse verhalen vertel-
len in Theater Onder de Molen.
Ook s c h k r Peter Hoefnagels en

troubadour Gery Groot Zwaaftink
leveren weer hun bijdrage aan dit
verhalenfestival. Verder zal de
Ruurlose goochelaar Wim Hoog-
hiemstra van de partij zijn.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Reserveren aanbevolen via
(0575) 55 69 87.

M DA V O R D E N

De uitslagen waren: A en A
Winkels: l, 2, 5, 6, 7, 9, 13; G. A
Wesselink: 3; J.M. Meyer 4; DJ.
Gotink 8; E. Bruinsma 10; J.
Burgers 11; M. Tiemessen 12; C.G.
H Goedhart 14; HA Eykelkamp 15,
16, 17, 18; H.E. Pasman 19; C.
Bruinsma 20.

Voetbal

Dinsdag 17 augustus
Vorden I - Zutphania I beker

Fietstocht
Op zondag 22 augustus wordt in
de Wildenborch een midzomer-
fietstocht gehouden. Na het succes
van vorig jaar is besloten ook dit
jaar weer een fietstocht te houden,
de start is bij de Wildenborchse ka-
pel aan de Kapelweg l in Vorden.
Er is een prachtige route uitgezet
die langs idyllische plekjes voert
waarvan bijna niemand het be
staan weet. De tocht is dertig kilo-
meter lang en gaat over goed be
gaanbare wegen, zodat deelname
ook voor kinderen geen probleem
hoeft te zijn. Onderweg worden de
deelnemers getracteerd op koffie
met krentenbrood.

AUGUSTUS
ledere dag:

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

11 Theater Onder de Molen:
Verhalen en muziek

11 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

14 Marktplein: kunstmarkt
17 Pinetum De Belten: rondleiding
18 Theater Onder de Molen:

Verhalen en muziek
18 ANBO: klootschieten bij 't Olde

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

nooi
21-28 Vierakker-Wichmond:

feestweek
22 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrijden
24 Pinetum De Belten: rondleiding
25 HVG Wildenborch koffiemor-

gen
25 Theater Onder de Molen:

Verhalen en muziek
25 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 Welfare De Wehme: handwerk-

middag
26 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 HSV De Snoekbaars:

j eugdviswedstrij d
31 Pinetum De Belten: rondleiding
31 ANBO: fietsdagtocht info 0575-

552747/552255

SEPTEMBER
Iedere dag:

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

l HVG dorp Vorden: Fietstocht
l ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 HSV de Snoekbaars:

Seniorwedstrijden
8 Welfare: Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
8 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

11 Open Monumentendag
11 Volksfeest Veldwij k
14 ANBO: Fietsdagtocht, info

552747 of 552255.
15 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 HVG Dorp Vorden: Lezing ge

heugentraining
16 HVG Wildenborch bingo
16 PCOB in de Wehme
18 Klein Axen Roger Runkwist
19 VRTC de Graafschaprijders:

Herfsttoertocht
19 t/m 25 Ündese Volksfeest:

orienteringsrit, toneel, vogel-
schieten, etc.

22 ANBO: Klootschieten bij 't Olde
Lettink

22 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Welfare 25 jaar in Vorden
26 HSV de Snoekbaars:

Ledenwedstrijd Vorden / Hen-
gelo

29 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink



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

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

Op zaterdag 16 okt. 1999 en op
zaterdag 13 nov. 1999

organiseren wij wederom 'n buitengewoon gezellige

COUNTRY- WESTERN avond..

Een feestavond in Country- Westernsfeer met Koud-
Warm Buffet, drankjes en dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van T

Aanvang 20.00 uur.

all-in

Onze Country en Western avonden zijn een ideale
gelegenheid voor buurten, families of verenigingen

voor een fijne en gezellige avond uit.
Voor informatie of reserveringen belt u ons

gewoon even op 0575-461212

VANAF WOENSDAG 11 AUGUSTUS
ALLE OPRUIMINGSARTIKELEN NU VOOR DE
HELFT VAN DE REE& AFGEPRIJSDE PRIJS!

mode voor
het héle gezin

fashion

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

FINALE OPRUIMING
VAN DE LAATSTE ZOMERCOLLECTIES
DAMES-, HEREN- EN KINDERMODE

ALLES SUPER VOORDELIG

MET KORTINGEN VAN 50 - 75 %

M O D E
OP=OP

P A R T Y C E N T R U M • E E T - S N A C K H O E K

Hm u. Galleestraat «> Nordcn
Tel.: (»»575) 55 13 SI



JSTE\
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-
den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduur-
werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 464000

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Wij zoeken op korte termijn een

acquisiteur
voor onze weekbladen
Contact Vorden, Ruurlo,
Hengelo, Warnsveld en
Elna Lichtenvoorde

Bij gebleken geschiktheid
kunnen wij u een vaste baan
aanbieden voor 40 uur per week.

Hoofdtaken van deze functie:

Advertentieverkoop

Redactie

Digitale fotografie

Coördineren
van de werkzaamheden
van onze correspondenten

Uw sollicitatie graag schriftelijk of via e-mail
richten aan de heer L.dW/Veevers jr.

Blijf geven!
r o 2 6 O O O

Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 461534

bRllKKERU
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding
Tel. (0575) 55 32 83

b.g.g. O6-51 1O 69 55

Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieur-specialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Sinds 1982 heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen. De collec-
tie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het assorti-
ment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is afgestemd op een
breed publiek. Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste

Voor onze zaak in Vorden zoeken wij op korte termijn een enthou-
siaste part-time verkoopster m/v. Je bent jong (20 - 30 jaar),
representatief, enthousiast en in het bezit van een diploma op
MBO-niveau. Je kunt (leren) omgaan met de kwaliteitscollecties in
meubelen, tapijt, parket en gordijnen.
Je bent in staat gordijnstoffen op patroon te knippen en in overleg
met ons eigen atelier de planning te verzorgen. Ambieer je een baan
met perspectief en wil je werken in een hecht team (ca. 25 - 30 uur
per week) dan nodigen wij je uit te solliciteren. Schriftelijke sollicita-
ties met C.V. kun je richten aan:
Helmink Meubelen Postbus 40 7250 AA Vorden
Voor informatie kunt je overdag bellen met de heer Helmink,
tel. 0575-551514.

HELMINK
meubelen

HELMINK MA A KT H E T M O O / E R B / J U

LEG-HET-ZELF-LAMINAAT

Isil
dat klikt

Nieuw! Isilock* van Saffier.
De laminaatvloer die eenvoudig
in elkaar klikt en klaar is kees.
Zonder lijm en toch muurvast

Leverbaar in 5 modieuze dessins.

NU f 44,95 per m2 (t/m eind september 1999)

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

/ s



Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter vanvollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eeeink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mej. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 'sGravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
ïnkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

Burg. Galléestraat
Snuasstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Tc> Vaarwerk, De Voornekamp 59, te1 55 26 18

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdij k
Biesterveldftoostink

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39-

Naam:

AHiw

Postrndp-

WnnnplaaK-

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10 2

Vijftig jaar Zonnebloem. Helpt u mee?

Met de Zonnebloem
naar Amsterdam

is

De jarige Zonnebloem heeft een wens:
een volledig aangepaste rondvaartboot
voor de Amsterdamse grachten

SS
Zieken en gehandicapten uit het hele land kunnen hiermee een

onvergetelijke dagtocht door de hoofdstad maken. Uiteraard zul-

len de Zonnebloemvrijwilli-

gers voor de benodigde bege-

leiding zorgen.

U kunt meehelpen deze jubi-

leumwens te realiseren. Uw bijdrage is
zeer welkom op postbank 7691999 ten

name van de Zonnebloem

in Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Giro
7691999

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

de Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62
E-mail: info@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl
JÖe
IBF« KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Achter het
nieuws

15 miljoen vluchtelingen

Vergeet ze niet
Giro 999
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Voorwoord

HANK RIETMAN,
VOORZITTER

Wij, als organisatiecomité
Vierakker-Wichmond, kunnen
u weer een feestweek presente-
ren, een feestweek met vele acti-
viteiten. Dit alles in samenwer-
king met onze gemeenschap,
Want wanneer u het program-
ma leest, merkt u dat er veel
medewerking is van de ge-
meenschap Vierakker-Wich-
mond. Daar zijn wij als Oran-
jecomité trots op.

Dinsdagavond het Oranjespel met
zestien teams; heel spektaculair
en natuurlijk de optocht op zater-
dagmiddagvan praalwagens, loop-
groepen, kinderoptocht en meer-
dere muziekkorpsen. Iets moois.

Onze plaatselijke harmonie Jubal
heeft ook medewerking toege-
zegd. Tevens is uit hun midden

een dweilorkest ontstaan onder de
naam 'Ook Jubal', die de feestweek
muzikaal zal opfleuren.

Zaterdagmiddag na de optocht is
er een vaandelhubde door de ven-
deliers uit Keijenborg voor het ko-
ningspaar. Dit onder muzikale be-
geleiding van Sint Jan uit Keijen-
borg.

Tijdens de feestweek is de dorps-
kern van Wichmond feestelijk ver-
licht en versierd. Dit dankzij de
vele uren vrijwilligerswerk.

In de hoop u talrijk in Wichmond
te kunnen begroeten, wens ik u
uit van het bestuur en commissie
een fijne Oranjeweek toe.

Zaterdag
21 augustus

tot en met

zondag
29 augustus

1999

19.45 uur:
Samenkomst op het
De voorzitter zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde
aan het oude koningspaar door
muziekvereniging Jubal.

licht
20.00 uur:
Vogelschieten bij kunstlicht voor
dames en heren,
inleg f 5,00
Vogelgooien voor dames,
inleg f3,00

Schieten vrije baan,
inleg f2,50
Kegelen, inleg f2,00
Vogelschieten voor de jeugd
van 12 t/m 15 jaar, inleg f1,00

Vanaf 21.00 uur
dansen met
Die Vier

1230 uur:
Oriënteringsrit voor fietsen, circa
30 kilometer met halverwege een
rustpunt.

Deze tocht gaat door de prachtige
en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle ge-
zinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld f l,50

Opgave vanaf 12.00 uur aan de
feesttent.

Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen gelijk gestart

De foto hiernaast toont de mu-
ziekvereniging Concordia uit
Vorden welke vorig jaar de feeste-
lijke optocht muzikaal heeft bege-
leid.

Msdlais

24 augustus zullen
zestien teams uit de gemeenschap
Vierakker-Wichmond uitvechten
wie de handigste en slimste inwo-
ners zijn.

De < I \ ! i s verdeeld i n vijf spel-
ronden m de vorm van . . . en een
theorieronde.
Elk team bestaat uit acht personen
waarvan minimaal drie dames.
Alle personen die de basisschool
hebben verlaten mogen hieraan
deelnemen.

Deze avond wordt gehouden rond-
om en in de feesttent. De avond

wordt aan elkaar gepraat en geleid
door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in de tent onder muzikale be-
geleiding van

New FOUT
Deze avond wordt geheel gratis
aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel dat
u als inwoner van Vierakker-Wich-
mond niet mag missen.

Optocht
van praalwagens

zaterdag
28 augustus
om 14.00 uur

Het gehele dorp is feestelijk ver-
licht en biedt een feeërieke aan-
blik.

Dit jaar willen we dat nog weer
verbeteren door nog meer aan-

dacht te besteden aan het ge-
meentelijk groen en de kerken.

Iedereen is nu al in de weer om u
in de feestweek iets moois te laten
zien.

Dus verwachten we u in de feest-
week van 21 augustus tot en met
29 augustus om een kijkje té ko-
men nemen in ons prachtig ver-
lichte dorp waar sfeervol verlichte
tuinen en gebouwen een sprook-

jesachtige aanblik bieden. Tot
ziens en een prettig Oranjefeest
gewenst.

De tuinverlichtingscommissie



Op woensdag 25 augustus 1999
verrijden we weer onze jaarlijkse
wielerronde. De organisatie is in
handen van de RTV Vierakker-
Wichmond.
We openen net als andere jaren
weer met een zogenaamde Rabo
Dikke Banden Race; een wedstrijd
voor de regiojeugd van 8 t/m 14
jaar. Inschrijven kan tot een half
uur voor aanvang van de wedstrijd
bij café d'n Olden Kriet te Wich-
mond. Je krijgt via de Rabobank
een heuse schaalheLmuop. Dezelf-
de als Van Bon en Den Bakker.
Om 18.00 uur start van de catego-
rie cyclosportieven voor hun wed-
strijd over 50 kilometer.
Rond 19.30 uur begint de de wed-
strijd voor veteranen. Ook zij rij-
den 50 kilometer. Bij deze wed-
strijden rijden veel RTV-ers voor de

ereprijzen en hopenlijk voor de
overwinning.

Programma
17.30 uur Rabo Dikke Banden Race
(westrijd voor de regiojeugd)
18.00 uur Cyclosportieven 50 km
19.30 uur Veteranen 50 km

De start en finish zijn in de Dorps-
straat. Aan de omwonenden wil de
organisatie een speciaal verzoek
richten nl. om het parcours auto-
vrij te houden. Dit voor uw eigen
veiligheid en dat van de renners.

Mocht u slecht ter been zijn en af-
hankelijk van een auto, bel dan
naar de organisatie:
Loy Taken, Elsitha Pieterse en Rudi
Peters

19.30 uur
Feestavond voor de bejaarden in
het Ludgerusgebouw. Deze avond
zal door de Deldense toneelgroep
opgevoerd worden het toneelstuk
'De binder van het darp'.
Deze avond wordt georganiseerd
door het bestuur van de bejaar-

densoos en is toegankelijk voor ie-
dereen die 60 jaar of ouder is en
een binding heeft met Vierakker-
Wichmond.

Het bestuur van de bejaardensoos
wenst u allen een fijn Oranjefeest
en een gezellige feestavond.

13.15 uur
Samenkomst op het schoolplein
aan de Dorpsstraat. Graag alle kin-
deren met hun ouders. Vanaf het
schoolplein in ballonnenoptocht
naar het feestterrein met mede-
werking de drumband van Jubal.
Direct na aankomst op het feest-
terrein worden de ballonnen de

lucht ingelaten (ballonnenwed-
strijd). Daarna opening door de
voorzitter.

13.30 uur
Verschillende kinderspelen met
traktatie. Deelname ook openge-
steld voor kinderen die lagere
scholen in andere plaatsen bezoe-

ken. Na de kinderspelen van ca.
14.30 tot 17.00 uur gratis entree
voor de draaimolen voor kinderen
beneden de 13 jaar.

13.30 uur
Kegelen voor dames en heren van
elke leeftijd, inleg f 2,-. Schieten
vrije baan, inleg f 2,50.

15.00 uur
Rin^fcken per dogkar voor de da-
meSmiaf 12 jaar, inleg f 2,-.

15.00 uur Trekkersleeën voor da-
mes en heren, inleg f 2,-.

16.00 uur
Spijkerslaan.

16.30 uur
Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur
Tent open.

21.00 uur
Dansen met medewerking van
dans- en showorkest

ThisWay
Toegang onder voorbehoud.

14.00 uur
Grote feestelijke optocht met me-
dewerking van diverse muziek-
korpsen.
Speciale beoordeling praalwagens
door deskundige jury.

15.00 uur
Vaandelhulde aan het koningspaar
op het feestterrein met medewer-
king van St. Jan en vendeliers uit
Keijenborg.

17.00 uur
Uitslag en uitreiking van de prij-
zen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

20.00 tot 21.00 uur
Feestterrein gesloten.

Vanaf 21.00 uur
Dansen in de tent met dans- en
showorkest

Never Mind
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf circa 15.00 tot
18.00 uur middagmatinee onder
leiding van toporkest

Never Mind
in de feesttent. De toegang hier-
voor is gratis.

©raJJT
Oranjeloop
Start en finish bij de terreinen van
sv Sociï te Wichmond met speciale
prijzen, dus geen bekers.
12.00 uur start 5 kilometer
10.45 uur start 10 kilometer

Spelletjesdag
sv Sociï
Aanvang 13.00 uur voor alle jeugd
van circa 6 tot en met 15 jaar uit
Vierakker-Wichmond.

Na de zeer geslaagde spelletjesdag
van verleden jaar hopen wij dit
jaar op nog mevr deelname.
Nu dus ook weer spelletjes voor
nietjvoetballende jeugd.

Om 13.00 uur is er ook het penal-
ty-schieten ten bate van de jeugd-
kas. Onze keepers /.ijn al weer in
trainingskamp gegaan.
Ook kan er op een gatenbord ge-
schoten worden met als prijs een
taa r t .

Jcu-üc'commissie sv Sociï



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zondag 29 augustus

De firma

MAAN DAG
te Wichmond

modelbouwers

voor de prefab-betonindustne

en het adres voor het inrichten

van uw bedrijfsauto's

wensen u
... r ••IllbiJMLprettige feestdagen

Tel. (0575) 441737 - Fax (0575) 441899

De bewoners van de

CAMPING
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen

een gezellig

Oranjefeest

Doe mee aan onze knapzaktocht

CAFÉ-RESTAURANT

,DEN BREMER'

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. (0575) 451205

Uw
barbec

KEURSLAGERIJ

D. VLOGIYIAN 0
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TEL (0575) 551321

Schoonmaak- en
schoorsteen veegbed rijf

G LI M N O
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Voor de afzet van al uw

VARKENS

Vee- en varkenshandel

HISSINK
WICHMOND - Tel. (0575) 441229

-é

Firma
J. W. v.d. BRINK
MENGVOEDERS / RUWVOEDERS / KUNSTMEST

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

Wij wensen
u allen

'n gezellig
Oranjefeest!

l IIVIIVI trlrAörll 11\

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon (0575) 52 08 81
Telefax (0575) 52 66 62

BESSELING BV
kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

VAN ZEEBURG
& VISSER

Wichmond-Vierakker

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 31
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling £ƒƒ aan- en verkoop

• Hyp

•

Alle verzekeringe / deskundig ad

'end goed

* installatie * onderhoud
* industriële automatisering

E Berendsen E/ektro
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zondag 29 augustus

LAN Dl N l

VEENHUIS

HOLARAS

VICON

MENGELE

NIEMEYER

SCHRIJVER

trekkers

mestapparatuur

voerwagens

kunstmeststrooiers

opraapwagens

hooibouwwerktuigen

beregeningshaspels
U-snijders en
voerwagens

GALLAGHER electrische
afrasteringen

YAMAHA EN
STIGA gazonmaaiers

en zitmaaiers

KARCHER

ZENOAH

hogedrukreinigers

bosmaaiers en
kettïngzagen
tuinpompen,
werkkleding,
tuingereedschap
compressors, enz.

• Machines voor land- en tuinbouw

• Gereedschappen

• Hogedrukreinigers

• Afrasteringen

• Beregening

B.V*. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Wichmond - Telefoon (0575) 44 16 88

.RMEX
C A T E R I N G

Complete verzorging van:

bruiloften,
bedrijfsfeesten

en evenementen
in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

v.d. Heydenstraat 7, 7223 LC Baak

Tel. 0575 - 441381
Telefax 0575 - 44 19 50

inNSEN
liitiJ HANDEL IN VEEVOEDERS /

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN /
KRUIDENIERSWAREN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Tel. (0575) 520774

Specialiteit in: beter brood)
en gebak

Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding,
handel in granen en veevoeders

Feestweek Wichmond-Vierakker

* *

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Winkel: tel. (0575) 44 12 39

Privé: tel. (0575) 44 18 37

de bakker die zelf
elke dag
zijn vers brood
bakt

tevens brood
en banket
uit eigen bakkerij MARK!

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud • Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf; behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw
SPUITWERK VCKZOBGCN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk e*n alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aanrechtdeur-
tjes, etc.

wij klaar zijn met uw schilderwerk,
dan is het ook af!

Tevens schilders gevraagd

CAFÉ-CAFETARIA

Dorpsstraat 25, Wichmond

Wij hebben binnen 30 zitplaatsen
3 biljarttafels
Cafetaria-afhaal
Leuk ingerichte feestzaal
voor plm. 60 personen

Barbecuen
Warm en koud buffet
Dineren op afspraak
Catering

Gezellig aangekleed terras
voor plm. 50 personen

Wij houden ons hiervoor
aanbevolen en geven
inlichtingen op telefoonnummer

(O575) 44 16 00

HENKEN KARIN
DERKSEN

wenst u allen een
prettig en gezellig
Oranjefeest

Varkenshandel

Voor een goede afzet van
slachtvarkens en zeugen

wenst u een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest
voor noodslachting dag en nacht bereikbaar.

Tel. (0575) 441922 - Fax (0575) 441758
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Garagebedrijf H. Arends
Dorpsstraat 20, Wichmond
Telefoon (0575) 44 20 42 verkoop/

reparaties
van auto's

tweewiefers
en tuinbouw-

machines
erkend

APK-
keufstat/on

Tijdens het zomerseizoen kunt u voor

VERSE SNIJBLOEMEN

terecht bij

Jan en Elly Schoenaker
Wij wensen iedereen een

GEZELLIG
DORPSFEEST
toe.

Dansen op het Oranjefeest Wichmond-Vierakker
Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus
in de grote danstent (900 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 27 augustus
om 21.00 uur ouderwetse, gezellige dansavond m.m.v. dans- en showorkest This Way

Zaterdag 28 augustus
dansen met muziek van dans- en showorkest Never Mind

Zaterdagmiddag na de optocht GRATIS D/fl̂ EN tot 18.00 uur.

Zaterdagavond vanaf 21.00 uur DANSEN.
Toegang voorbehouden.

Wij verzorgen al uw

metsel-

timmerwerken
zoals:
nieuwbouw,
verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. (0575) 52 15 43 en 52 18 52

Rabobank

Het Rabo To taa lPakke t .
A l l e s in één keer goed gerege ld .

Rabobank
Graafschap-West

telefoon: (0575) 55 81 00
e-mail: rabo3274@tref.nl

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Telefoon (0575) 44 15 09

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Openingstijden
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

— ̂J

v

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 21 augustus tot en met zondag 29 augustus

De moderne stadsfiets met een
sportief frame voor een comforta-
bele houding.
Het damesmodel heeft een fraaie
dubbel gebogen buis met lage
instap. Onder andere uitgevoerd
met zwart stuur en velgen, 4 ver-
snellingen, veiligheidsslot Axa
SL7, rollerbrakes voor en achter en
een standlicht.
Een trendy fiets met een prima
prijs/kwaliteitsverhouding!

Kleur: nautic blauw/yes blauw
normale prijs f 1049,-

f 949 -nu voor l ^*T«^j

s t e r k s t a a l t j e !

PR FIL
DE F l ETSSPECIALTST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (057+55 13 93

Ambachtelijke Meubelmakerij

2 J.W. Klein Kranenbarg & Zn.
Meubelen in diverse houtsoorten

• Meubelen naar eigen ontwerp

NIEUW: exclusieve
ROTAN stoelen

uit Indonesië

Hackforterweg 31
7234 SH Wichmond
Tel. (0575) 44 12 69

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden

Tel. (0575) 55 24 25

Wij wensen u allen
'n prettig Oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

MHU>« ^euradviseur
El (Ü> W (O* fi^^ JPwvW?w?w?wmi)W?

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

osrand
VIERAKKER

wenst u allen een prettig en gezellig Oranjefeest

NVM-AOG

UW NVM-WONEN makelaar
voor VORDEN en omstreken
WONINGE^uw contactpersoon Udo Heij
• Aankoop van woningen met bouwtechnokeuring en S.G.W.N.

garantieverzekering
• Verkoop van woningen met bouwtechnokeuring en S.G.W.N.

garantieverz^ering
• Taxaties v^P diverse doeleinden

AGRARISCH ONROEREND GOED
Aan- en verkoop van:
• agrarische bedrijven
• landbouwgronden
• productierechten (melk-, mest- en varkensrechten)

Taxatie en deskundig advies bij:
• bedrijfsopvolging/-beêindiging
• pacht en pachtbeèindiging
• erfpacht en erfpachtbeëindiging

Makelaarskantoor o.g. t),V.
Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden

Postbus 49, 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 13 13

Fax (0575) 55 36 97 NVM LidNed.Ver.
v. Rentmeesters

Internet: www.pelgrum.nl, e-mail: pelgrum@pelgrum.nl

HONDERDEN
ZIEN

UW ETALAGE

DUIZENDEN
LEZEN

UW
ADVERTENTIE

Van der Mondt
voor
PETROLEUM
LANDBOUWDIESEL
H.B.O. 1
BUSSEN PRIMAGAZ
Ruurloseweg 52 - 7255 DJ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 13 92

Dus voor al uw olieprodukten bel ons,
wij geven u graag meer informatie



Janwillem en Janneke zijn ge
trouwd. Eerst op het gemeente-
huis en daarna in de kerk. Eerlijk
en oprecht. Zo zeggen ze dat. Ook
eerlijk voor 'de Baas daarboven'.
Aan de plechtigheid op het ge
meentehuis konden geen haken
en ogen zitten. Bij de ondertrouw
was alles geregeld. En zoveel hoef-
de er niet te worden geregeld. De
ambtenaar van de burgerlijke
stand zorgde volgens de regels van
het wetboek voor de voltrekking
van het huwelijk. Er werden hand-
tekeningen gezet en daarna hield
de ambtenaar een korte toespraak.
Als hij een huwelijk voltrok van
mensen die hij goed kende, kreeg
zijn toespraak een wat persoonlijk
karakter, maar als dat niet het ge
val was hield hij - het was vroeger
bijna altijd een hij - een algemeen

'DAAR STAAT JULLIE VERLOVINGSDATUM IN, DENK IK'

getinte toespraak. Er waren uitge
vers die toespraken van verschil-
lende soort aan de gemeenten Ie
verden - wel of niet religieus, voor
jonge en voor oudere echtparen.
Er zat variatie in het aanbod.
Niet elke ambtenaar van de bur-
gerlijke stand verstond de kunst
van het vlot en - althans naar het
scheen - voor de vuist weg spreken
van het juiste woord op de juiste
plaats. In Vorden was voor fle
Tweede Wereldoorlog gemeente
raadslid Barendsen ambtenaar
van de burgerlijke stand voor de
trouwerijen. Hij was gezien en
zeer geliefd in Vorden en omge
ving. Zijn toespraken ademden
sfeer en hadden een persoonlijk
cachet. Meneer Plas kon het - later
- ook heel goed.
Janwillen en Janneke kregen op

het gemeentehuis passende woor-
den mee. In de kerk verliep de
dienst ook overeenkomstig de op-
zet die bruidspaar en dominee
hadden gemaakt tijdens het ge
sprek in de studeerkamer. De do-
minee had hen gevraagd of ze
voorkeur hadden voor een bepaal-
de tekst voor de preek. Hij had
daar bijna direct aan toegevoegd
dat hij zelf een mooie tekst wist.
Daar hadden ze toen mee inge
stemd. Dominee blij, want over die
tekst had hij een preekschets in de
kast liggen. Het huwelij ksformu-
lier werd gelezen en bruid en brui-
degom beloofden elkaar trouw.

Er was nog een kleine plechtig-
heid aan vastgeknoopt. Dat ge
beurde niet altijd en werd over-
legd met elk bruidspaar; de domi-

nee vond het stijlvol: het aan de
vingers doen van de ringen die
vooraf in de consistorie op een kus-
sen waren gelegd. Hij reikte eerst
Janwillem en vervolgens Janneke
de gouden ring aan en terwijl hij
en de genodigden in de kerk stil
toekeken, werden de ringen aan
de vingers geschoven. Daarna
werd met enkele woorden een bij-
bel aangeboden.
Toen de receptie in een zaal aan de
Dorpsstraat bijna was afgelopen,
zat het bruidspaar even alleen met
een goede vriend te praten. Het
was een mooie dienst in de kerk
vonden ze.
In de kerkenraadskamer dreigde
ik even de kluts een beetje kwijt te
raken, zei Janwillem. Dat was toen
de dominee in de ringen keek.
"Daar staat jullie verlovingsdatum

in, denk ik", zei hij. Janneke kleur-
de en Janwillem zei dat het inder-
daad om een belangrijke datum
ging. Toen kwam de koster om de
deur naar de kerkruimte te ope
nen.

Ik heb het je wel eens verteld, zei
Janwillem tegen zijn vriend, dat
van de datum in de ringen. Daar
staat de datum waarop wij voro
het eerst sexueel verkeer - zo'n
beetje als man en vrouw - hebben
gehad. We hebben daarover de do-
minee geen bescheid gegeven,
maar we hadden afgesproken dat
we in de trouwdienst in de kerk
niet zouden proberen de Heer
daarboven iets wijs te maken.
Daarom...

G.J. BREUKER

Horen, lezen en
spelen met
Joop Boerstoel
De Vordense dirigent en klarinet-
tist Joop Boerstoel heeft samen
met Jaap Kastelein het boek 'Ho-
ren, lezen & spelen' geschreven.
Het gaat hier om een lesboek voor
klarinettisten.

Joop Boerstoel (1965) studeerde
aan de Hogeschool Enschede sec-
tor Conservatorium (Ha/Fa directie
en klarinet) en aan het Maa-
strichtse Conservatorium (orkest-
directie). De Vordense musicus is
momenteel dirigent van een drie
tal harmonieorkesten. Tevens is
hij als klarinetdocent verbonden
aan muziek- en danscentrum
'Muzehof te Zutphen en functio-
neert hij als examinator voor de
landelijke muziekexamens en als
jurylid voor solistenwedstrijden.
Het lesboek voor klarinettisten
van Joop Boerstoel en Jaap
Kastelein maakt onderdeel uit van
de reeks 'Horen, lezen & spelen',
een serie van 28 boeken voor
twaalf verschillende instrumen-
ten.
Elk boek bevat lessen met een vas-
te opbouw: van warming up, via
een naspeeloefening, een oefening
met de nieuw aangeleerde stof en
een liedje met herhaling naar een
voorbereiding op de volgende les
en een spelletje. Het is de eerste
lesmethode die is gebaseerd op
het Raamleerplan HaFaBra van
het Nederlands Instutuut voor de
Blaasmuziek (NIB).
Dit plan treedt in het jaar 2000 in
werking en is een landelijke code
waaraan iedereen die NIB-diplo-
ma's uitreikt zich moet houden.
In het plan staat onder meer infor-
matie over de inrichting van les-
sen, opleidingsfasen en de struc-
tuur van slagwerkopleidingen.
Bovendien zijn in het plan de exa-
meneisen te vinden voor blaas- en
slaginstrumenten in de fasen A tot
en met D.

Nieuwe operatie-
techniek
bij borstkanker
Bij een operatie voor borstkanker
werden tot voor kort behalve de tu-
mor in de borstklier gewoonlijk
ook de (ongeveer 20) lymfeklieren
in de oksel weggenomen. Voor een
optimale behandeling is het na-
melijk nodig te weten of er uit-
zaaiingen zijn naar de lymfeklie
ren.

Het ligt voor de hand dat aange
taste lymfeklieren behandeld moe
ten worden. Daarnaast wordt de
noodzaak van aanvullende bestra-
ling of medicijnkuren na de ope
ratie onder andere bepaald door
aanwezigheid van uitzaaiingen
van kanker in die lymfeklieren.
Aan- of afwezigheid van uitzaaiin-
gen kan alleen betrouwbaar vast-
gesteld worden door de lymfeklie
ren te verwijderen en onder de mi-
croscoop te. onderzoeken. Daarom
kon tot voor kort niet worden voor-
komen dat ook bij menMH die
geen uitzaaiingen hadden^Ptym-
fekleiren weggenomen werden.
Met een nieuwe operatietechniek
is het mogelijk de belangrijkste
lymfeklier op te sporen die via een
lymfevat rechtstreeks in^^rbin-
ding staat met het gezw^Ri de
borst: de schildwachtklier. Deze
klier bevindt zich meestal in de ok-
sel, soms naast het borstbeen.
Soms gaat het om meer dan één
klier.
Zo'n klier wordt als eerste aange
daan wanneer het gezwel zich ver-
spreidt door de lymfebanen. Pas la-
ter kunnen ook de overige lymfe
klieren worden aangetast. Met de
nieuwe operatietechniek hoeft
men voortaan de gehele groep
lymfeklieren alleen nog maar te

verwijderen bij mensen met inder
daad uitzaaiingen ter plaatse. Bij
mensen zonder uitzaaiingen blijft
de lymfeklieroperatie beperkt tot
de verwijdering van (meestal) één
of twee klieren.

Racen met
minibikes
De Hamove in Hengelo houdt zon-
dagmiddag 22 augustus een race
voor minibikes op industrieterrein
Winkelskamp aan de Zelhem-
seweg.
Minibikes zijn hele kleine moto-
ren waarmee geraced wordt. Race
met minibikes is spectaculair om
te zien.
Het is een prachtig gezicht hoe
volwassennen die hele kleine mo-
toren weten te beheersen en en
over het parcours en door de boch-
ten sturen.

Snuffelmarkt
Bronkhorst is zaterdagmiddag 21
augustus het decor van de snuffel-
markt van zangvereniging Sanc-
lust uit Steenderen. Er is weer van
alles te koop zoals kunst, kitsch,
houdelijke apparatuur, electra,
meubels, boeken, legpuzzels en
kinderspullen.

Nota dierenwelzijn

De Werkgroep Dierenwelzijn te
Vorden heeft een nota opge
steld waarin de gemeenteraad
van Vorden wordt verzocht de
daarin vervatte aanbevelingen
voor het welzijn van de dieren
in de gemeente over te nemen
in de Algemene Plaatselijke
Verordeningen (APV).

De werkgroep, bestaande uit een
aantal Vordenaren wie het welzijn
van dieren ter harte gaat, is over-

tuigd van de noodzaak dat op dit
gebied het een en ander in wette
lijke vorm dient te worden vastge
legd. Het gaat daarbij niet alleen
om (landbouw)huisdieren maar
eveneens om in het wild levende
dieren.

Wethouder H. Boogaard nam op 5
augustus namens het gemeentebe
stuur de nota in ontvangst op het
voorplein van het gemeentehuis
aan de Horsterkamp.

EEN HALVE EEUW
LM OF

IETS LANGER;
•* GELEDE]

'IK WIL GRAAG DAT HET BLIJFT ZOALS HET NU IS'

Vraag aan de hulpprediker
De werkloosheid nam voortdu-
rend toe in de jaren dertig. In veel
plaatsen moesten werkzoekenden
zich melden bij de werkver-
schaffing, een instituut dat lang-
durig werklozen probeerde werk
aan te bieden. Het was goed be
doeld, maar het ging vaak met
veel verdriet gepaard. Mannen, die
jarenlang in een kantoorbaan had-
den gezeten en in het bezit waren
van boekhouddiploma's, stonden
nu onwennig aan de schop en wa-
ren ingedeeld bij ploegen die het
Twentekanaal bij Eefde moesten
graven.
Afgestudeerden aan kweekscho-
len voor het onderwijs kwamen
niet voor de klas te staan hoewel
het aantal leerlingen per klas
groot was om loonkosten te spa-
ren. Onderwijzers waren werkloos
en afgestudeerden werden 'kweke

lingen met acte', dat wil zeggen
werden in scholen voor de klas ge
zet maar kregen geen loon.
In kerkelijke gemeenten moest
werk voor twee dominees door één
man worden gedaan. In Vorden
had de hervormde dominee hulp
van een catechiseermeester en een
hulpprediker. 'Meester' Kervel was,
naar tegenwoordige begrippen,
pastoraal werker. Hij genoot inder-
tijd een karig loon en de hulppre
dikers die de hervormde dominee
assisteerden hadden het krap.
Manus woonde met zijn vrouw
Drieka goed en wel buiten het
dorp Vorden en in overleg met de
dominee viel het echtpaar onder
de pastorale zorg van de hulppre
diker. Deze mannen wachtten op
een beroep naar een gemeente
met een vacante predikantsplaats.
Kregen ze de kans (de roeping,

werd nog wel gezegd) om ergens
dominee te worden, dan verlieten
ze ijlings Vorden.
Manus en Drieke zouden binnen-
kort een nieuwe hulpprediker op
bezoek krijgen. Dat gaf bij Drieka
spanningen; ze sliep er niet goed
van.
Manus was tot voor kort een heel
actieve man geweest. Op zijn werk
liet hij zich gelden; hij was ploeg-
baas en zette vrijwel iedereen naar
zijn hand. En thuis? Daar was het
eigenlijk van hetzelfde laken een
pak. Drieka stond in de schaduw
van 'de baas'. Het was zelfs zo dat,
wanneer Manus 's avonds in de ka-
mer zat, hij Drieka vroeg hoe laat
het was. Dan hoefde hij zich niet
om te draaien om op de klok te kij-
ken.
Maar een goed halfjaar geleden
had Manus klachten gekregen met

de gezondheid. Hij kon met zijn,
naar hij meende, grote verstand,
veranderingen in het werk niet
goed meer bijhouden. Af en toe
bleef hij een dag thuis en soms zat
hij zo maar wat voor zich uit te
suffen. De bazigheid was ook afge
nomen. Manus liet zijn vrouw
meer haar gang gaan dan vroeger.
De nieuwe hulpprediker zou bin-
nenkort wel komen en daar zat
Drieka over in spanning. Ze praat-
te er over met haar zuster en zijn
man en met nog een andere zwa-
ger. Je kunt mij misschien niet
goed volgen, zei ze, maar ik vraag
de nieuwe hulpdominee, als ik
hem even apart kan spreken bij de
voordeur, of hij niet wil bidden of
Manus weer de oude zal worden.
Ik wil graag dat het blijft zoals het
nu is.

G.J. BREUKER



LAKENS
Jersey hoeslakens

90/200 van 29,95 RU 24,95
90/220 van 32,95 RU .27,95
140/200 van 39,95 RU 34,95
160/200 van 49,95 RU 44,95
180/200 van 54,95 RU 49,95

voor waterbedden
van 59,95 RU 54,95

100% katoenen jersey
mooie kwaliteit voor dikke matrassen
1-pers. van 39,95 RU 29,95
2-pers. van 59,50 RU 44,95
Lits jumeaux, van 69,- RU 59,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

Lakensets Broderie ecru
1-pers. van 79,95
2-pers. van 119,95
lits jumeaux van 139,-

RU 24,95
RU 39,95
RU 44,95

RU 59,95
RU 99,95
RU 119,00

Satijnen lakens in 100% katoen
alleen 1-pers. in wit en oud rose
extra groot van 79,95 RU 39,00

ZADMATTEN

55X90
60>UO

««£*
van 52,95

synthetish
60x100
70x120
60x60
toiletmat

van 99.-
van 129-

van 79,-
van 69,-

6̂9f00nu ^ g;.
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MDfOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 RU 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50 RU 3,50
baddoek Seahorse
50/1 oo van 16,95 RU 2 voor 14,95

Badlaken Seahorse
70/140 cm van 29,95 RU 9,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 RU 39,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Baddoeken met ingeschoren motief
50/100 cm van 15,95 RU 9,95

Gastendoekje
30/50 cm van 9,95

Washandje
van 4,50

RU 5,95

RU 3,50

Restanten badlakens
effen van 49,95 RU VOO r 29,95

Grote partij baddoeken prachtige
kwaliteit met korting van 20 tot 50%

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95 RU 15,95
90/220 cm van 29,95 RU 19,95
140/200 cm van 33,95 RU 23,95
160/200 cm van 43,95 RU 33,95
! 80/200 cm van 44,95 RU 34,95
Slopen per 2 stuks RU 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van, 59,00 RU 39,00
140/200 van 69,00 JiU 49,00
180/200 van 89,00 " RU 69,00

Satijnen slopen in diverse dessins
60/70 van 19,95 RU

moltonhoeslakens
1-pers. van 39,95
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

9,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu 29,95
nu 44,95
nu 47,95

RU 24,95

BETB
0.0. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY ± 2000 stuks
l -persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons vanaf 39,-

vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-
Dekbedovertrek Teletubbies
met gratis sierkussentje nu 49,-
ERBELLE DEKBED OVERTREKKtN
± 1000<jmte
SublièmSPaliteit satijn en 100% katoen
l -persoons van 199,- RU 69,-
lits jumeaux van 349,- RU 99,-

SLAAPZAKKEN
van Polydaun
van 129,95 RU 79,-
extra groot van 169,95 RU 119,-
nog enkele restanten RU 59,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95 RU 9,95
keukendoek + theedoek (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 RU 4,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk RU 4 VOOF 10,00
Theedoeken
Halflinnen vanaf 3,95
Ovenwanten en pannenlappen

halve prijs

SPREIEN/ZOMERDEKENSSvele kleuren, lOOo/o katoen

in wafelstructuur

„o nu 89,95
180/MOcmvan129.- m_
230/MO cm van 1 U9,-
260/230 cm van 189,- ,49,.
280/230 cm van 199,

Teveel om op te
noemen

Ronde Meden vanaf/W
Deksetvetten vanaf J 5,00

KUBBENB
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 RU 2 VOOf 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,- RU 2 VOOr 99,-

Canzenveren kussen
van 69,- voor 49,- RU 2 VOOr 69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 RU 2 VOOf 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- RU 49,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- RU 69,-
30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- RU 99,-

Neksteunkussen
van latex met badstof stret
van 139,-

tijk.
RU 99,-

Velours strandlaken 86/160 cm
Van 45,- RU VOOr 29,95
1 00/1 80 cm
van 69,95, RU VOO r 49,95

Badstof strandlaken
100/200 cm van 59,95 RU VOOf 34,95
90/200 cm vanaf 39,95

ZADTASSEN
Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M, L en XL

RU 59,95

Velours damesbadjas
met kraag in pantermotief
van/ 149,95 RU 79,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van ƒ 129,- RU 79,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 RU 24,95

Restanten badjassen

met kortingen van 30 tot 50%

BEDSHOP DE DUIF

DEKBEDDEM
Donzen dekbedden

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 299,- HU 179,-
2-persoons 200/200 van 399,- f1U 279,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- UU 319,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- RU 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- RU 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- HU 449,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 va n 599,- n U 299,-
2-persoons 200/200 van 899,- RU 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- HU 599,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
l-persoons 135/200 van 99,- RU 59,-
extra lang 135/220 van 109,- HU 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- RU 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- n U 119,-
extra lang 240/220 van 229,- n U 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
l-persoons 140/200 van 179,- RU 79,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 149,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- RU 169,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 149,-
2-persoons 200/200 van 409,- UU 219,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- RU 249,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk
l-persoons van 299,- RU 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk
l-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- RU 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- RU 119,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l -persoons 140/200 van 199,- RU 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- RU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- RU 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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