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Koninklijke onderscheiding voor mevrouw De Jong van Sorbo:

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Donderdagmorgen 27 mei
werd mevrouw De Jong in het
gemeentehuis door de burge-
meester van Vorden benoemd
tot Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau.

Mevrouw M. de Jong was als direc-
teur van Nedac Sorbo voor velen in
de Achterhoek maar ook in de le-
vensmiddelenbranche een zeer be-
kende en gewaardeerd persoon.
Vanaf de start van Nedac Sorbo in
1963 tot het overlijden van haar
man in 1991, heeft ze samen met
haar man het bedrijf geleid. Na het
overlijden van haar man is zij
doorgegaan om Sorbo sterker te
maken en uit te breiden.

VOLGENDE EEUW
Mevrouw De Jong heeft ervoor ge
zorgd dat Sorbo commercieel en
financieel een krachtig bedrijf
bleef en dat Sorbo goed is uitge-
rust voor om de 21ste eeuw in te
gaan. Door die groei en ambitie
voor de toekomst was er ook meer
bedrijfsruimte nodig. Zomer 1998
is het bedrijf dan ook verhuisd van
Vorden naar Duiven.

Mevrouw De Jong samen met haar kleinkinderen op de foto nadat ze in de raadszaal van het gemeentehuis
van Vorden werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw De Jong besloot dat de
verhuizing een nieuwe fase mar-
keert voor Nedac Sorbo en dat dit
een goed moment was om haar
functie van directeur neer te leg-
gen. Vanaf juli 1998 is zij toegetre-
den tot de Raad van Commissaris-
sen.

BETROKKENHEID
Als directeur van Sorbo was zij be-
kend om haar discipline, voor an-
deren, maar nog meer voor zich-
zelf, maar bovenal om haar be-
trokkenheid bij haar medewer-
kers. Zij had altijd voor iedereen
een luisterend oor en zij zorgde er-
voor dat iedere medewerker het
prettig vond om bij Sorbo te wer-
ken.

Mevrouw De Jong was in de afge
35 jaar niet alleen directeur

van het succesvolle Sorbo te Vor-
den, zij was ook een actief burger
in Vorden. Zij heeft altijd grote in-
teresse gehad in het verenigingsle-
ven van Vorden en heeft deze van-
uit de Nedac Sorbo Groep sterk on-
dersteund. Zo sponsorde Sorbo
tien jaar lang het internationale
jeugdvoetbaltoernooi van W Vor-
den en was het bedrijf jarenlang
sponsor van de Vordense volleybal-
vereniging Dash.

De sociale bewogenheid strekte
zich ook buiten de gemeentegren-
zen uit. Zo is mevrouw De Jong
mede-oprichter van het Sorbo
Hartfonds. Dit fonds stelt zich tot
doel onderzoek te bevorderen
naar hart- en vaatziekten. Momen-
teel vinden er in verschillende zie
kenhuizen onderzoeksprojecten
plaats dankzij de financiële steun
van het Sorbo Hartfonds.

Mevrouw De Jong was zeer vereerd
met de Koninklijke Onderschei-
ding. Tijdens de bijeenkomst in
het gemeentehuis zei ze dat ze de
onderscheiding ook ziet als een
waardering voor het vele werk dat
haar man verzet heeft. "De Ko-
ninklijke Onderscheiding komt ze
ker voor de helft aan hem toe".

NS-agentschap bij
Bruna blijft open
Alle verkooppunten voor NS-
kaartjes in de Achterhoek blijven
geopend. Dit betekent dus dat
het NS-agentschap bij de Bruna-
winkel aan de Raadhuisstraat
niet dicht gaat. De gemeente
heeft voor het openhouden van

het agentschap 10.000 gulden be
schikbaar gesteld. De andere
helft die nodig is voor de exploi-
tatie van het agentschap wordt
betaald door de provincie.
Eerder maakte vervoersbedrijf
Syntus bekend geen geld te heb-
ben voor het open houden van de
agentschappen in de Achter-
hoek.

Onderscheiding voor Bielderman
De heer W. Bielderman is be-
noemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Hij kreeg de
versierselen maandagavond tij-
dens een bijeenkomst van de
Nederlandse Motorrijders Vere-
niging in motel Westend in
Arnhem opgespeld door burge-
meester E.J.C. Kamerling van
Vorden.

Volgens burgemeester Kamerling
heeft de heer Bielderman zich ten
volle ingezet voor de maatschap-
pij. "De activiteiten die hij heeft
verricht zijn van zodanige uitzon-
derlijke maatschappelijke beteke
nins dat een maatschappelijke
waardering dan ook op zijn plaats
is" aldus de heer Kamerling.
De heer Bielderman heeft tot 1998
als architect gewerkt bij het bu-
reau Geels tot Ouwekerk en Gee
sink. In 1997 ontving hij de prijs
'Parel van Vorden' voor het ont-
werp van een woning.

Verder is de heer Bielderman zeer
actief geweest binnen de motor-
sport in Nederland. Zo was hij lid

De heer W. Bielderman - in het midden op deze archieffoto - was jaren-
lang voorzitter van VAMCDe Graafschaprijders.

van de Regionale Sportcommissie
Oost van de Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging en
manager van het Nederlandse
team tijdens de Internationale
Zesdaagse. Van 1984 tot 1993 was
de heer Bielderman ook lid van
het organisatiecomité van dit eve
nement in Assen. Verder heeft hij

bemoeienissen met de TT in As-
sen. Zijn verdiensten richten zich
daarbij met name op de bouwkun-
dige aanpassingen van het circuit
en de accommodatie.

Verder was hij van 1975 tot 1992
voorzitter van VAMC De Graaf-
schaprijders in Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. Beitier, m.m.v.
Amerika.

'Mac Pherson Choir" uit

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00 uur dhr. R.
Reinders, Neede.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 5 juni 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 6 juni 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Cantemus Do-
mino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 juni 17.00 woord- en communiedienst.
Zondag 6 juni 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
5-6 juni pastoor H. Jaspers, Zutphen, Tel: (0575) 527080.

Huisarts
56 juni dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon (0575) 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Tandarts 54 juni JJ. de Kruit Vorden, Tel.; (0575) 553372.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- 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)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. 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 telefoonnummer 0314-62 61
40. 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 Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

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

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.

VVy-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. In
de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41, Overige dagen
van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05. Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalannering info/aanvraag bij de SWOV.
tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 553405.
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 DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER

Telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 1 1 2
AMBULANCE: da» en nacht 1 1 2

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

• 18 en 19 juni Oranjefeest
Leesten-Warken

• Splinternieuwe methode!
Wij helpen u uw gewicht te
beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info A. Eijsink, (0575) 57 21 27

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• Te koop: een partij kwali-
teits thermopane glas 93 x
178 cm (nieuw). Tel. (0573) 46
1512

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? Wilt u dit beheer-
sen? Bel dan (0575) 467381

• Nog enkele plaatsen vrij
voor de workshop numerolo-
gie-mandala op 11 juni. Mar-
jan de Gans (0573) 44 11 38

• Te koop: diverse soorten
verse groenten en fruit. Ro-
de kool-, witte kool-, spits- en
bloem kool planten; sla-, andij-
vie- en rode bietplanten; peter-
seĵ en selderijplanten; toma-
tenjromkommer- en paprika-
planten. A. Snellink, Bekmans-
dijk 4, Vorden, tel. (0575) 55 68
76

• Te huur gevraagd in Vorden:

*
imte (eventueel tijde-
• begin nieuwe school-

jaar. Aanbiedingen onder nr. V
14-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• 18 en 19 juni Oranjefeest
Leesten-Warken

• Te koop: Renault Scenic
1.6 RT b.j. '98 groen met.
f36.000,-. Tel. (0573) 45 43 23

• Te koop: nieuwe dubbele
garagedeur met meranti ko-
zijn, afm. 2,35 b x 2,30 h.
Model toog. Prijs f 2.795,-. Tel.
(0575) 55 38 77 na 18.00 uur

• Te koop: caravan Wilk 380
Ci sport b.j.'81 4-persoons
z.g.o.h. Tel. (0585) 52 71 24

• Te koop: herderpups Ter-
vurense x Mechelaar, geb. 21-
4-'99, groeien in huiselijke
kring op, lief voor kinderen.
Ingeënt en ontwormd. Vakan-
tie-opvang is mogelijk. Tel.
(0575) 52 71 24

• In de Wereldwinkel ontdek
je steeds weer iets anders.
Voor nieuwe cadeau-ideeën
ga je naar de Wereldwinkel

• Te koop: verse aardbeien.
F. van Amerongen, Schutte-
straat 12, Vorden, tel. (0575) 55
6408

• Barok in de Boskapel 6
juni 15.30 uur. Kaarten: VW en
KKR (0573) 45 20 75

• 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

Een geslaagde barbecue,
wij zorgen ervoor.

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

f 1,75 per stuk

VRIJDAG PIEKENOAG
10 soorten

WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor f lj~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram Varkensrollade

f 1,98
250 gram Fijne/grove snijworst

f 1,59

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f10,-
2 eigengeinaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDIN6

7 kippenpoten voor 1 tientje

Cordon Bleu
5 halen 4 betalen

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 boerengehaktschnitzels +

4 vlindervinken
f7,95samen

Hef "verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

De hele maand juni vlaaiengala
bij uw ambachtelijke Bakker Joop!

Elke week 3 vlaaien in de aanbieding.

Deze week:
aardbeienvlaai • boerenjongensvlaai • ChristoffeMaai

per stuk f 1O,

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoontjes en
broertjes

Jurgen en Daan

Ze zijn geboren op 29 mei
1999 om 05.52 uur en 05.57
uur.

Ans en André Peters-
Hulshof
Ronnie

Zutphenseweg 96
7251 DR Vorden
Telefoon (0575) 55 43 13

Tijdelijk adres:
ziekenhuis 't Spittaal
Zutphen

Wij rusten van 12.00 tot 14.30
uur

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Julia Joanne

29 mei 1999 om 08.06 uur.

Julia weegt 3220 gram en is 51
cm lang.

Hans en Henriëtte
Groot Enzerink-
Groot Wassink

Hazelnoot 32
7261 HD Ruurlo
Tel. (0573) 45 38 08

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Gerrit en Berty
Bargeman

Vorden, juni 1999
De Horsterkamp 25

Hartelijk bedankt voor de feli-
citaties, góéde wensen voor
de toekomst en de cadeaus
die we ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.
1 mei is daardoor voor ons
een onvergetelijke dag ge-
worden.

Gerda en Anton
Broekman

Vordensebinnenweg 49
7231 BB Warnsveld

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 50-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Hendrik en Reintje
Burkink

Wichmond, juni 1999

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn zwager,
onze oom en oud-oom

JAN WANSINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Wansink

Vorden, juni 1999

Langs deze weg willen wij u
hartelijk danken voor uw steun
en medeleven na het overlij-
den van mijn man en onze
vader

TONNIE JURRIËNS

Het is voor ons een troost te
ondervinden hoeveel medele-
vende vrienden wij hebben.

Betsie Jurriëns-
Schoenaker
en kinderen

Vorden, juni 1999

Robert Dekker
en
Mardy Wolsing

gaan trouwen op vrijdag 11 juni 1999
om 12.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren is er tij-
dens onze receptie van 16.00 tot
17.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Ons adres:
Molenlaan 20, 6931 BP Westervoort

Plotseling is uit ons midden weggenomen op bijna
81-jarige leeftijd onze lieve en zorgzame vader en
opa

HENDRIK BUIS
WEDUWNAAR VAN

GEERTRUIDA WILHELMINA VAN DER WAL

Geboren te Wijhe,
4 juli 1918

Soest:

Driebergen:

Zutphen:

Overleden te Zutphen,
25 mei 1999

J. Buis
M.G. Buis-Haverkorn
G. During-Buis
H.J. During

en kleinkinderen

M. Rothuizen

Correspondentie-adres:
G. During-Buis,
Vijverlaan 14, 3971 H K Driebergen

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie in fami-
liekring plaatsgevonden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informa^Pbver uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Schiiiiiitterenda collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

20 soorten

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

enz. enz. enz.

OUTDOOR-KLEDING
Camojacks - Camobroeken Khokibroeken

Groene broeken - Camo-T-shirts - Urban-shirts
Urbanbroeken - Survivaljacks

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

AFRITSBROEKEN ook in
lichtgewicht heren en damesmodellen

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

59.-

Huurdersvereniging HeVo

houdt haarledenvergadering
op woensdag 9 juni
om 19.30 uur in het

Dorpscentrum te Vorden

De plaats en tijd zijn abusievelijk niet vermeld op de
uitnodiging. Onze excuses voor het ongemak.

De vierde is
lekker meegenomen

Tartaartjes l /eofere

Muiderslotjes
100 gr.

Coburger rauwe ham ̂ 35 Verse worst,
100 gr.

Leverkaas
100 gr.

2
O

grof of fijn, 500 gr.

98 Gebraden kaasqehakt, 29
per 100 gr.

KeurslagerV1O g
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

jSsg ............

i
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Na een dienstverband van bijna twaalf en een half jaar gaat

Herman Vrielink,
agrarisch relatiebeheerder,

de Rabobank Graafschap-West verlaten. De heer Vrielink heeft zich de afgelopen
jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor klant en bank.

Er wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 11 juni a.s.
U bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur bij café-bar De Herberg, Dorpsstraat
10 te Vorden.

Tijdens deze bijeenkomst kan tevens kennis worden gemaakt met de opvolger van de
heer Vrielink.

Rabobank Graafschap-West

l Ing. Jan Krooi,
| Algemeen Directeur
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-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De V<x>rst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance vcxir:
*• 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: huisdev(x>rst@universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Palingkwekerij/rokerij

Argo
Te hoop verse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk

Telefoon (0575) 46 37 43

s te r fgeva l grat is: 0800 - 023 05 50 (clai> en n a c h t )

Monuta ff1
Uitvaartverzorging en -verzekering



EEKMARKIL
Voor de laatste keer

24 perkplanten per volle tray

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Franse meikersen 1 kg
5UI

•
3e gratis

Nieuwe oogst *%9
Heel kilo Geschrapte krielen 2.
Aardbeien zo van het land naar de klant

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

KOLDËNHOF's Versmarkt
V e r s e n v o o r d e l i g " O m d a t h e t v e r s e r i s . . .

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

Cor de Wild Zutphen
Tel. (0575) 51 5410

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
kunstmest

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
vrijblijvend (0575) 55 29 59

tuinornarnenten

Figuratieve beelden, vazen en fonteinen staan opgesteld
inde 1,5ha grote bosrijke tuin van Jon van Rijsbergen

Eeuwenoude tradities voortgezet,
oude motieven in een nieuw jasje

en nieuwe ontwerpen in Iwd, steen, keramiek en brom.

Wildenborchseweg 13, 7251 KB Vorden {verbindingsweg Vorden-Lochem)
TeL 0575-556763 Internet \AWW.bon-ton. n l, open: d i. t/m zat van 10.00 tot 17.00 uur

HENDRIKS
voor al uw

rad/o-/fv-/can?erareparafies
Telefoon (0575) 52 38 43

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

» Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN TokJijk

Telefoon (0575) 45 H 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-5513 5503

Sparen voor hoge kortingen
met uw bonuskaart of airmileskaart

AH Magere Varkenslappen

Okilo p

AH 'Snoepdag'
Haribü, perzik, cola flesjes en
bananas
3 halen 2 betalen
van 5,97 voor 3,98

AH'Chipsdag'

Smiths chips

diverse smaken 200 gram 1,69

AH 'groentedag'

Galia Meloen

stuk

AANBIEDING van de WEEK

i Rundvlees van
| Hollandse bodem

l ,49 Magere Runderlappen

AH 'Bloemendag'

AH Rozen

10 stuks

AH 'Vleeswarendag'

Boerenzult
100 gram

kg.
P

Koken gaat beter met de beste
pannen!

Nu korting tot fI. 120,- op zeven
soorten pannen van het Zwitserse
merk 'Sigg' met bonuskaart of
airmiles

0,99 Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 72 05



DE MEGADISCO MET 6 ZALEN
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Zondag tussen 21.OO en 21.30 uur gratis entree

Ov-weekkaarthouders de gehele avond gratis entree

iedere z
infolijn:

toegang o oud

Bouwen
in plan Het Joostink?

U bouwt een huis. Wij leggen de basis.

Plannen om een huis te bouwen in
plan Het Joostink?
Kom dan eerst eens praten met een
hypothcekadviscur van de Rabobank.
Zij kunnen u alles vertellen over dit

project. Maar ook wat er allemaal komt
kijken bij het kopen en bouwen van
een huis en welke financiering het
beste bij u past.

Zo vindt u moeiteloos de ideale
combinatie van minimale woonlasten
en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke rente.

Meer weten?

Maak een afspraak met onze
hypotheekadviseur, de heer
Michcl van der Hcijde.

telefoon: (0575)558268
e-mail: graafschapwcst@tref.nl

Met de hypotheekadviseur

van de Rabobank

sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

voor uw

Zomerzon
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

CERTIFICAATHOUDERDRUKKERIJ
WEEVERS _
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

l
ISO 9002

AEROBIC DANCE CENTRE RUURLO plande 's
Wilt u vóór de vakantie nog een paar lessen volgen?
Dat kan! Tarief t/m maand juni '99:
losse les Kangoo'joggen ƒ 12,50 (incl. schoenenhuur)
losse les ƒ 5,-, leeftijd tot 14 jaar, losse les ƒ 7,50, leeftijd v.a. 14 jaar

LESROOSTER 1999 (t/m maand juni '99)

maandag (in de boogschiethal achter de sporthal):
13.30-14.30 uur Fit loop
16.45-17.30 uur kidsaerobics v.a. 4 jaar
17.45-18.30 uur kidsaerobics v.a. 8 jaar
18.30-19.30 uur steps
19.45-20.45 uur total conditioning
20.45-21.30 uur Power Dumbell Aerobics

(haltertraining)
21.30-22.15 uur Kangoo'joggen

dinsdag (in de boogschiethal achter de sporthal):
09.00-10.00 uur total conditioning
10.15-11.00 uur Kangoo'joggen

dinsdagavond (muziekschool a/d Wildenborchseweg):
19.00-20.00 uur streetdance
20.00-21.00 uur bodysculpting

(alleen oefeningen)
21.00-22.00 uur streetdance

woensdagavond (in De Tapperij; i.v.m. feesten aldaar
worden de lessen soms op een
andere locatie gegeven):
18.30-19.15 uur Kangoo'joggen
19.30-20.15 uur circuittraining (spierver-

sterkend en/of conditioneel)
20.30-21.15 uur Kangoo'joggen

donderdag (in de boogschiethal achter de sporthal):
09.00-10.00 uur aerobics
10.15-11.00 uur Kangoo'joggen
17.30-18.30 uur streetdance
18.30-19.30 uur steps
19.45-20.45 uur total conditioning
20.45-21.30 uur Kangoo'joggen
21.00-22.00 uur streetdance

zondag On de boogschiethal achter de sporthal):
19.00-20.00 uur aerobics
20.00-21.00 uur streetdance

Inlichtingen en aanmeldingen: Aerobic Dance Centre Ruurlo
Gerlande Gude, Denneappel 7, 7261 HK Ruurlo, Telefoon: (0573) 45 33 54

Hoveniersbedriff
Geb^ Arends
is een gespetialiseerd
bedrijf op het gebied
van het ontwerpen,
aanleggen en onder-
Houd van tuinen.

Als u belangstelling
heeft voor deze func-
tie kunt u sdirijvw o^^
beHennaar:
Hoveniersbedrijf
Gebr. Arends
Erkend Hovenier
Lankhorster-
straat 25
7234StWichmond
(gem. Vorden)
Telefoon
(0575)463507

H O V E N I E R S B E D R I J F

Gebr. Arends
W l C H M O N D

Wij zoeken:

2 vakbekwame
hoveniers
(of in opleiding)

Wij bieden:
• Een afwisselende functie die in hoofd-
zaak bestaat uit de aanleg en onderhoud
van tuinen.
De werkzaamheden zullen in teamver-
band worden uitgevoerd.
• Goede arbeidsvoorwaarden en een
goede werksfeer.

Functievereisten:
• in bezit van vakdiploma of in opleiding
• in bezit van rijbewijs BE
• klantvriendelijk
• goede werkinstelling
• leeftijd van 18 jaar
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• Telefoon gemeente:
(0575)557474

Telefax gemeente:
(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 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 uw-
en volgens afspraak.

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

PREEKUUR WETHOUDERS

Beide wethouders zijn donderdag 3 juni 1999 niet in de gelegenheid
spreekuur te houden.

NSTANDHOUDEN AGENTSCHAP VOEDEN VOOR
VERKOOP NS KAARTJES

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om éénmalig
een bedrag beschikbaar te stellen van /10.000,— voor het instandhouden
van het agentschap van de NS in de Bruna-winkel in Vorden. Ook de pro-
vincie Gelderland en andere gemeenten in het Syntusgebied dragen bij
aan het instandhouden van de NS-agentschappen. De bijdrage is voor het
dienstregelingjaar 1999-2000. In dat jaar moeten de vervoerbedrijven zelf
een oplossing zoeken om zo klantvriendelijk mogelijk te zorgen voor de
verkoop van kaartjes, vinden burgemeester en wethouders.

Met ingang van 30 mei neemt het vervoerbedrijf Syntus het openbaar
vervoer in de Achterhoek voor zijn rekening. De NS nebben besloten om
de agentschappen voor de verkoop van treinkaartjes te sluiten. Met name
ouderen vrezen moeite te hebben met kaartverkoop voor de treinen via
de automaten die op de NS-stations staan. Ook geven de medewerkers
van het agentschap reisinformatie. Sluiten van het agentschap vinden
burgemeester en wethouders op dit moment niet aanvaardbaar.

LUITEN BP-STATION AAN DE ZUTPHENSEWEG 3O

Het EP-station in het centrum van het dorp gaat waarschijnlijk dicht.
Burgemeester en wethouders hebben er /100.000,— voor over om het ben-
zinestation te sluiten. Met BP-Oil is een overeenkomst gesloten. De ge
meenteraad moet deze overeenkomst bekrachtigen. Dit gebeurt waar-
schijnlijk al in de vergadering van dinsdag l juni 1999.

>̂
OUWVERG UNNOjgEN

plaats
Burgemeester
Vunderinkhof
4 en 6
Lindeseweg 5 en 7 Stichtin

Gelde
Enzerinckweg 12

aanvrager
G.T. Nijenhuis

et

inhoud
bouwen
carport

vrijstelling

vergroten
bergruimte
gewijzigd
uitvoeren

^ dschap
A. Hoogs
campingvoor-
zieningengebouw

Dorpsstraat 19, Vereniging voor Inter- uitbreiden
Wichmond confessioneel basis- onderwij s-

onderwijs Wichmond/ gebouw
Vierakker

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

vergroten-
hoofdgebouw

plaats
Nieuwstad 31

aanvrager
J.C. de Bruine

inhoud
bouwen serre

LOOPVERGUNNINGEN

plaats aanvrager
Almenseweg 47 t/m 55 Agrarische Bedrijfs-

verzorging "Oost-
» Nederland"

inhoud
gedeeltelijk slopen
schuren

fK
APVERGUNNINGEN

plaats aanvrager
Enzerinckweg 10 G. Schuerink

inhoud
vellen l berk

herplantplicht

VERIGE VERGUNNINGEN

plaats aanvrager
Enzerinckweg 12 A. Hoogstra

inhoud
vergunning camping de Reehorst

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

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst
Kerkstraat 23 A.W. ten Have verbouwen woning 19-05-1999

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE
KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 4 juni tot en met l juli 1999 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

Stichting Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost, Postbus 2003, 7230
GC Warnsveld, voor het van toepassing worden van het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op
het perceel Zutphenseweg 56 te Vorden.

/W,ET MILIEUBEHEER

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen met ingang van 4 juni tot en met l juli 1999, ter inzage de ont-
werp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

om:

2. naam aanvrager:
adres:

ats:
n de inrichting:

om:

maatschap Hartemink
Heerlerweg 6
7233 SG Vierakker
Heerlerweg 6

een revisievergunning voor een rundvee
en varkenshouderij

de heer J.W. Wolters
Heidepolweg 2
7251 HT Vorden
Heidepolweg 2

een revisievergunning voqr een varkensfok-
kerij en vleesvarkenshouderij

Stre
voor z

; van het ontwerp-besluit:
i thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-

gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 2 juli 1999. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke beden-
kingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de be
denkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunnen op verzoek worden ingebracht tot 2 juli 1999. inlichtingen: ge
meentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

PENSARE VOORBEREIDINGSPROCEDUREN
VERGUNNING CAMPING WIENTJESVOORT

Vanaf 3 juni tot en met 2 juli 1999 liggen de aanvraag en de ontwerp-ver-
gunning voor de camping Wientjesvoort voor iedereen bij de afdeling be
stuur gedurende de openingstijden vanhet gemeenterhuis ter inzage.
Gedurende die periode kan iedereen zijn zienswijze bekendmaken.

De ontwerp-vergunning strekt tot het verlenen van een nieuwe vergun-
ning op basis van de Wet op de openluchtrecreatie voor de bestaande
camping Wientjesvoort.

ANLEG PLATEAUS OP DE IJSELWEG,
KOEKOEKSTRAAT EN DE VIERAKKERSESTRAATWEG

Op 9 juni 1999 start de firma Dostal met het aanbrengen van plateaus op
diverse kruisingen en wegvakken. De plateaus komen op de volgende
plaatsen:

IJselweg: - T-kruising met de Heerlerweg;
- tussen IJselweg 13 en IJselweg 15;

Koekoekstraat: - bij inrit Koekoekstraat 15 en 17
Vierakkersestraatweg: - T-kruising met de IJselweg.

Verder worden aansluitend aan het aanbrengen van deze plateaus op de
IJselweg en op de Vierakkersestraatweg vanaf de IJselweg tot zo'n 100 me
ter voorbij de Koekoekstraat, rode fietsstroken aangebracht.



In verband met deze werkzaamheden zijn vanaf 9 juni 1999 tot 3 juli 1999 de volgende wegen afgesloten voor
het doorgaande verkeer:
- Heerlerweg;
- IJselweg;
- Koekoekstraat (tussen de Vierakkersestraatweg en de Ijzerhorst);
- Leestenseweg;
- Vierakkersestraatweg (tussen de Boshuisweg en de gemeentegrens).

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren. Het doorgaande
verkeer wordt gedurende deze periode omgeleid. Bestemmingsverkeer blijft gedurende deze periode mogelijk,
het is echter niet uitgesloten dat het bestemmingsverkeer zo nu en dan plaatselijk moet omrijden.

/W,ARM WATER VOOR EEN ZONNIGE PRIJS

Vorden- Op maandag 31 mei start in samenwerking met 20 andere gemeen-
ten en het energiebedrijf Gamog de Actie Zonneboiler '99.

Actie Zonneboiler '99
De zonneboiler, een apparaat dat zonlicht omzet in warm water levert een
aanzienlijke bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van het broei-
kasgas CO2. Met de Actie Zonneboiler '99 willen Gamog en de gemeenten
het aantal woningen met een zonneboiler daarom flink laten stijgen. In
principe kunnen alle huishoudens in het verzorgingsgebied van Gamog aan
de actie deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 26 juni 1999 vrijblij-
vend aanmelden bij Gamog (0800-1548).

Werking van een Zonneboiler
Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector die op het dak wordr ge
plaatst en een opslagvat dat bijvoorbeeld op zolder naast de ketel staat. Koud
water dat door de zonnecollector stroomt wordt door zonlicht opgewarmd
en opgevangen in het opslagvat. Zelfs met lichte bewolking maakt de zon-
necollector voldoende warmwater voor een gemiddeld gezin. Zodra er warmwater gebruikt wordt stroomt het
water uit het opslagvat altijd eerst via de HR-ketel. Wanneer het water nog te koud is warmt de HR-ketel het wa-
ter verder op. Op die manier beschikt men ook op zwaar bewolkte dagen altijd over warmwater.

Een gemiddeld huishouden bespaart door gebruik te maken van een zonneboiler de helft van de energie die
nodig is voor het verwarmen van warmwater. Per jaar is dat ongeveer 200m; gas per jaar, oftewel zo'n /150. Een

zonneboiler heeft een levensduur van ongeveer 20 jaar en vergt nage-
noeg geen onderhoud. Om die redenen worden zonneboilers bijvoor-
beeld ook al veelvuldig toegepast in woningen die duurzaam worden ge
bouwd.

Huishoudens kunnen kiezen uit een groot aantal zonneboilers en HR-ke
tels van bekende merken. Zo is er een zonneboiler waarbij het opslagvat
is ingebouwd in de collector zodat er in huis dus geen plaats nodig is
voor het opslagvat. Er is ook een systeem dat bijdraagt aan de verwar-
ming van het huis en er zijn zonneboilers die de gebruiker aanzienlijk
meer warmwater comfort geven dan een combi-ketel of een geiser.

Tenminste /3700 korting bij aanschaf zonneboiler met HR-ketel.
Dankzij het aanzienlijke actievoordeel door de grootschalige inkoop en
de subsidies, maken de gemeenten en Gamog de zonneboiler nu voor
vele huishoudens bereikbaar.

Zonder deze actie en de subsidies zouden huishoudens zo'n /3700 meer
moeten betalen voor een HR-ketel met een zonneboiler. In de Actie
Zonneboiler kan men tijdelijk vanaf/6087 een zonneboiler met HR-ketel
aanschaffen, (inclusief subsidie en standaard installatiekosten, exclusief
eventuele gemeentelijke bijdrage). Vergeleken met de normale prijs van
deze HR-ketels betekent dit dat men omgerekend voor ongeveer /1800 in
het bezit van een zonneboiler kan komen. Wie al een geschikte HR-ketel
heeft kan tijdens de Actie Zonneboiler uiteraard ook alleen een zonne
boiler aanschaffen.

Informatiemarkten
Tijdens de actieperiode worden in twee deelnemende gemeenten infor-
matiemarkten georganiseerd waarbij de werking van de zonneboilers en
HR-ketels wordt gedemonstreerd. Geónteresseerden kunnen daar alle in-
formatie krijgen over de actie en vragen stellen aan de gemeente, het
energiebedrijf en de leveranciers over de werking van de zonneboiler, de
installatie en de kosten. De informatiemarkten worden georganiseerd in
Zutphen op zaterdag 5 juni van 9.00 tot 17.00 uur, op het hoofdkantoor
van Gamog. En in Zevenaar op zaterdag 12 juni van 10.00 tot 16.30 uur,
op het gemeentehuis van Zevenaar.

Aanvragen informatiepakket
Gedurende de actie worden bijna 15.000 informatiepakketten met alle
informatie over de zonneboilers en de Actie Zonneboiler '99 verspreid.
Huishoudens die geen pakket hebben ontvangen kunnen deze gratis ver-
krijgen bij het informatiepunt van Gamog, tel.: 0800-1548.

De beide ex- voorzitters van re-
spectievelijk Jong Gelre Vorden
en Jong Gelre Warnsveld,
Wendy Zieverink en Kordrik
van de Meulen, hebben een
druk Pinksterweekend achter
de rug. Allereerst naar notaris
Das v/aar beiden de acte onder-
tekenden, waardoor de voorma-
lige afdelingen tot één nieuwe
afdeling van Jong Gelre werd
gesmeed. De nieuwe naam
wordt Tlattelandsjongeren ver-
eniging Vorden- Warnsveld'.

Zaterdagmiddag vond in zaal
Ludgerus in Vierakker een recep-
tie plaats. Bij die gelegenheid fun-
geerden Kordrik van de Meulen en
Wendy Zieverink als bruidspaar
om zo op die ludieke wijze het 'hu-
welijk' tussen de afdeling Vorden
en Warnsveld te onderstrepen.

Voor beide gemeentebesturen re
den om het nieuwe bestuur de
welgemeende felicitaties aan te
moeten bieden. Vord^»verd ver-
tegenwoordigd door burgemeester
Kamerling, terwijl wethouder
Hissink namens Warnsveld de
honneurs waar nam.

Overigens niet zo veranderlijk
deze gemeentelijke twngstelling
want zowel de voormalige afde
ling Vorden als Warnsveld stond
borg voor vele activiteiten. Dus
wat dat betreft zijn de verwachtin-
gen voor de nieuwe afdeling met
z'n 230 leden hoog gespannen.

Mevrouw Radstake voerde op deze
receptie namens de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrou-
wen het woord. Zij sprak de ver-
wachting uit dat ook het nieuwe

bestuur de uitstekende banden
met de Plattelandsvrouwen zal
continueren. Woorden van onge
veer dezelfde strekking werden ge
sproken door Jan Borgman, voor-
zitter van de afdeling Vorden-
Warnsveld- Zutphen van de GLTO.

Borgman wist waarover hij sprak,
want het is nog geen jaar geleden
dat onder de GLTO vlag de afdelin-
gen uit Vorden, Warnsveld en
Zutphen tot een fusie besloten. De
GLTO ooit ontstaan door de
Geldersche Maantschappij van
Landbouw. "Dus jullie moeten de
huidige GLTO in feite zien als de
'vader' van Jong Gelre", aldus Jan
Borgman.
Zaterdagavond werd in zaal De
Herberg te Vorden de 'bruiloft' op
z'n Achterhoeks gevierd. Het
bruidspaar leefde als te doen ge

bruikelijk heel hoog! Dit alles on-
der de muzikale tonen van de
band QjSelect.

Bi^renkort zal het nieuwe be
stuur het programma voor het ko-
mende winterseizoen presente-
ren. Er zullen twee dingen bij het
oude blijven. De succesvolle revue
di^te voormalige afdeling Vorden
al^Ri tien jaar achtereen organi-
seerde, zal op de oude voet worden
voortgezet. Hetzelfde geldt voor de
voormalige afdeling Warnsveld
met haar toneelavonden. Ook deze
zullen op de traditionele wijze
worden voortgezet.

Wel zal ongetwijfeld voor beide
evenementen de kwaliteit 'opge
schroefd' worden, want de regis-
seurs kunnen in de toekomst uit
een groter spelersarsenaal putten.

Tranen bij afscheid
Midpointmeeting

Crosscommissie VAMC
sproeit tegen stofoverlast

Gedurende vier dagen waren er
zo'n zeventig jongelui uit vele
landen van de wereld rondom
Vorden bijeen. Dan kan het bij-
na niet missen of dat er tijdens
het afscheid (lunch in het
Dorpscentrum te Vorden) diver-
se traantjes werden weggepinkt
en vriendschappen voor het le-
ven werden gesloten. Het gevolg
van een 'midpointmeeting'
waarbij de jongens en meisjes
al die tijd met elkaar optrok-
ken.

Het woord 'midpointmeeting'
zegt het al. De jongelui die voor
hun stage vele maanden (tot maxi-
mum een jaar) bij land- en tuin-
bouwbedrijven in Nederland ver-
toeven, om zodoende ervaring op
te doen en de Nederlandse cultuur
te leren kennen, kwamen de afge
lopen dagen naar Vorden om van
gedachte te wisselen over hun sta-

ge tot nu toe. Dat gebeurde onder
het toeziend oog van de Stichting
Uitwisseling Bergen die dan ook
de 'tussenstand' met de jongelui
besprak. Verder uiteraard veel tijd
voor ontspanning zoals een partij-
tje klootschieten en een vossen-
jacht. Verder was er een landen-
presentatie waarbij de jongens en
meisjes hun land van herkomst in
beeld brachten.

Zaterdag was het gezelschap aan-
wezig op de boerderij van de fami-
lie Oltsvoort in Laren, waar in het
kader van erfbeplanting staatsse
cretaris Vlieg in 't Hart een boom
plantte. Op deze (bijna) slotdag
een gezellig zeskamp rond een
zwembad en 's avonds in
Steenderen een feestavond met
medewerking van de band 'Kiek-
Doar-Us'. Tijdens hun verblijf in
Vorden werden de stagiaires on-
dergebracht bij gastgezinnen.

Klootschiettoernooi
Aan het klootschiettoernooi dat zondagmiddag 6 juni door 't
Praothuus wordt georganiseerd, is inschrijving mogelijk in drie klas-
sen te weten dames- heren en een gemengde klasse. Voor informatie
kan men bellen 55 64 21.

Voor de crosscommissie van de
Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' was er zaterdag-
middag, alvorens de cross op
het Delden- circuit van start
kon gaan, veel werk aan de win-
kel. Door het fraaie weer van de
afgelopen week moest, om stof-
overlast tegen te gaan, eerst het
gehele circuit besproeid wor-
den. Een maatregels die door de
coureurs zeer op prijs werd ge-
steld.

Bij de recreanten was er een ver-
rassende winnaar. Henk Hellegers,
de laatste maal reed hij tijdens de
Enduro in oktober 1998, won zeer
verrassend voor Zelhemmer Martij
Ketz en de leider in de tussenstand
André Schoemaker.
In de Superklasse was er eveneens
een verrassende winnaar. Voor het
eerst in zijn nog jonge carrière
won Erwin Plekkenpol bij de snel-
ste mannen op het Delden-circuit.
Op zijn 125 CC KTM was hij de
"door de wol geverfde" Stephan
Braakhekke op Husqvarna te snel
af. Braakhekke maakte in de twee
de manche een fout, hetgeen hem
uiteindelijk "de kop" kostte.

Tijdens de prijsuitreiking overhan-
digde voorzitter Joop Wuestenenk
aan de klassewinnaars bloemen
die gratis beschikbaar waren ge
steld door de firma Kettelerij. Ook
bloemen voor Martij Ketz voor zijn
eerste manche overwinning.

De uitslagen waren als volgt:
Superklasse: l Erwin Plekkenpol,
Hengelo 37 punten; 2 Stephan
Braakhekke, Vorden 35; 3 Marcel
Bulten, Vorden 32; 4 Gerben
Vruggink, Vorden 26; 5 Herbert
Rouwenhorst, Steenderen 22 pun-
ten.
Recranten: l Henk Hellegers,
Vorden 37 punten; 2 Martij Ketz,
Zelhem 35; 3 AndrC Schoemaker,
Warnsveld 32; 4 Harm Radstake,
Zutphen 26; 5 Joop Wuestenenk,
Zelhem 22 punten.
Zaterdag 5 juni wordt er op het
Delden- circuit een twee uurs cross
verreden. Een team van 2 crossers
moet dan in een twee uur durende
wedstrijd zoveel mogelijk ronden
afleggen. De in het voorjaar van-
wege de natte weersomstandighe
den afgelaste wedstrijden, zullen
op nog nader te bepalen data wor-
den ingepland.

Kaartmiddag van
AMBO een succes
Bij de ANBO te Vorden hebben ze
bij het begin van het wintersei-
zoen een proef genomen om te kij-
ken of er voldoende belangstelling
bestond voor een wekelijkse mid-
dag kaarten (jokeren en klaverjas-
sen). In het verzorgingshuis De
Wehme werd onderdak gevonden.
Wel de proef slaagde, sterker nog,
inmiddels komen er elke maan-
dagmiddag ruim 30 personen bij
elkaar.
Er werd een competitie gestart die
intussen wat dit seizoen betreft is
afgesloten. In september wordt de
draad weer opgepakt. Tijdens de
laatste speeldag kregen de drie
best geplaatsten een prijsje aange
boden. De winnaars waren:
Jokeren: l mevrouw Hulshof 837
punten; 2 mevrouw Woppenkamp
1021; 3 mevrouw Bolhuis 1097. Bij
het klaverjassen was de uitslag: l
mevrouw Arends 44761 punten; 2
de heer Van de Graaf 43934; 3 de
heer Plijter 43873 punten.

Deldens Toneel
speelt zich warm
"Het lekte iedereen van de kop af',
zo sprak Gerrit Rossel vrijdag-
avond toen hij uit het souffleurs-
hokje stapte en vanaf die plek ui te
raard perfect kon zien wat zich op
de bühme had afgespeeld. We heb-
ben het over Deldens Toneel tij-
dens de uitvoering van het blijspel
'De binder van het dorp'.
Het publiek in de zaal van het
Dorpscentrum merkte niet zoveel
van de zweetdruppels van de ac-
teurs, want hun aandacht ging ui-
teraard uit naar de prestaties en
die waren gewoon goed. Regisseur
Henk Rouwenhorst had - zo bleek
- zijn team goed geïnstrueerd. De
zaal van het Dorpscentrum was,
alhoewel niet uitverkocht, goed
bezet.
Hoofdpersonen in het blijspel wa-
ren Albert en Jan Haan, respectie
velijk gespeeld door Dinant van
Zuilekom en Gerben Vruggink. De
broers hebben samen een boerde
rij met daarbij nog de hulp van
zuster Greet (Marieke Vruggink) in
de huishouding.In het vrolijke en
goed gespeelde stuk kwamen ver-
der nog tante Hillegie (Margriet
Steenbreker), buurvrouw Mieke
(Elke Oldenhave) en een postbode
(Stephan Braakhekke) hun op-
wachting maken.
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l M (Ingrid)

17

Tap,
G.J. (Gcrril J an)

Uxdcn.
18 VVr

Braains,
C.K (OcmeiK)

18 Ztvenlmizen _

Couturier,
S R.S. (Schaslian)

20 AimurdMn

van Rensen,
J J.S. (Jacques)

Zaat,
SA. (Sieven)

22 AniMeriiim

Terstegen,
A.N. (Anouk)

23 RiMlerdam

Kiezen, kijken en drukken

O Druk op naam
gewenste kandidaat

Kijk in het venster, bij verkeerde
keuze druk op HERSTEL

Druk op rode stemknop

NEDAP / Groenendaal

Vanaf 1 juni 7 dagen per week geopend

MEENEEM-MENU
MET

SCHNITZEL
Heerlijke gehaktschnitzel
met pindasaus, spicy wedges
en rauwkost met dressing.

Een pittige gehaktsnack
et verse groenten en een

buitenlaag van cornflakes.

Actie:
dinsdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur

de frikandel en kroket

voor l piek!
(de gehele maand juni)

Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 43 55

Kampioenen Dash
Het tweede dames team van Dash is kampioen van de derde divisie en
promoveert naar de tweede divisie.

Boven v.l.n.r. Nout v. Houte, Gerrit Limpers, Evelien Keizer, Margreet
Smit, Wilma Wolters, Marjan Lijftogt, Use Hissink, Bertine Vlogman,
Edith v. Houte, MoniekNijenhuis. Onder v.Ln.r. Lian Leunk, CarlaJansen,
Elly Nijenhuis, nog net zichtbaar Ellen Leunk, EmmyJansen, Erik Plomp.

Het tweede heren team is kampioen geworden in de tweede klasse en
promoveert naar de eerste klasse.

Boven v.l.n.r. Robert Ellenkamp, Erik Boel, Sander Spaarwater, Thomas
Hartelman, Jan Geels, Emiel Gr. Jebbink Herman Ellenkamp, Gerwin
Wiemui, Onder v.l.n.r. Arjan Bikkel, Mark Droppers, Daan Vrieler, Rolf

Meisjes A is ook dit jaar weer kampioen geworden.

Boven v.l.n.rAnouk Fransen, Tineke Elbrink, Sanne Elbrink, Lian Leunk,
Dieuwertje Pelgrum, Ellen Leunk. Onder v.l.n.r. Marieke Coppiens,
Regina Leferink, Carin Vlogman, Femke Grievink.

En een jong meisjes C2 team is eveneens kampioen.

Boven v.l.n.r. Marjan Limpers, Sandra Roording, Leone Sluter, Cristel
Ditzel, Jannie Hartman.
Onder v.l.n.r. Nienke Hartman, Ilse Limpers, Corinne Brinkerink.

•i



(Advertorial)

Gaat u met vakantie? Vergeet dan
niet ook uw haar in goede conditie
terug te laten komen. Als u tijdens
uw vakantie een probleemloos
kapsel wilt, laat dan vooral een
goede coupe knippen. Ook een
permanent kan een basis zijn om
het haar makkelijk in vorm te hou-
den. Het beste is als uw haar al
voor de vakantie een goede condi-
tie heeft. Bouw de conditie al ruim
van tevoren extra op.

BESCHERMING
We zijn inmiddels gewend om
onze huid voor te veel zon te be-
schermen, omdat we last kunnen
krijgen van lelijke en vooral pijnlij-
ke zonnebrand. Met het haar ge
beurt precies hetzelfde, alleen
doet het geen pijn. Het haar
droogt uit, de kleur wordt lelijk en
het is moeilijk in model te bren-
gen. Dat alles kunt u voorkomen
door op tijd maatregelen te ne
men en het haar tijdens uw va-
kantie, net als uw huid, te be-
schermen. Hiervoor zijn veel spe
ciale finishproducten te koop, zo-
als gels en haarsprays, die een in-
gebouwde beschermingsfactor
hebben tegen het ultraviolette
licht. U kunt deze filters vergelij-
ken met die van huidcrèmes.
Neem vooral conditie verhogende
producten mee op reis. Zon en zee
water tasten uw haar aan als u
geen maatregelen neemt. Ook het
chloorwater in een zwembad doet
dit. Een speciale shampoo en een
conditioner zijn het minste wat u
mee moet nemen.

IN MODEL BRENGEN
Als u het haar zelf föhnt, ga dan
met de föhn niet te dicht op het
haar of kies voor een lage tempe
ratuur. De combinatie van zon,
zee of chloorwater en een te hete
föhn kunnen uw haar beschadi-
gen.
Stel dat u 's middags laat van het
strand komt en u heeft geen zin
meer om uw haar te wassen, dan
kunt u toch met een gekapt hoofd
de deur weer uit. Met behulp van
een krultang of föhnborstel ziet u
er binnen enkele minuten weer
perfect uit. U kunt ook 'hete rol-
lers' inzetten. Na enkele minuten
kunt u de rollers er weer uit halen,
een borstel er doorheen halen en
het kapsel is klaar.
Als uw haar een kleurtje heeft,

KNMF concours
Zaterdag 12 juni houdt de
Vordense muziekvereniging
'Concordia' in de sporthal 't
Jebbink een KNMF concertcon-
cours. Dit concours wordt georga-
niseerd in het kader van het 130
jarig bestaan van de vereniging.
Tijdens dit concertconcours zul-
len 13 korpsen uit verschillende
afdelingen en plaatsen uit
Nederland gaan strijden voor een
goed resultaat in hun klasse.

Concordia, dat zelf ook van de par-
tij is, is zoals bij iedere Vordenaar
nog vers in het geheugen zal lig-
gen, onlangs in haar klasse kam-
pioen van Nederland geworden.

Het concours zal om 10.00 uur be
ginnen met korpssen uit de twee
de afdeling en zal rond kwart over-
negen s'avonds eindigen met een
korps uit de concert- afdeling.
Degene die het concours wil be
zoeken kan op elk door hem zelf
gewenst tijdstip de sporthal bin-
nenlopen en een kijkje nemen.
Voor nadere informatie kan men
bellen 0575- 552968.

Haar
OP VAKANTIE
laat u dan door uw kapper advise
ren. U kunt dan bijvoorbeeld een
kleurschuim of kleurspoeling mee
nemen om uw haarkleur tussen-
tijds weer wat op te frissen.
Het hangt er natuurlijk wel vanaf
welke eisen u stelt en hoe hoog uw
haar op uw prioriteitenlijst staat.
Als u er verzorgt uit wilt zien en u
waarde hecht aan een makkelijk
te onderhouden kapsel, dan moet
u er wel iets voor doen.

MIJN HAAR DOET RAAR
Kijk ook niet verbaast, wanneer
uw haar tijdens de vakantie een to-
taal ander 'gedrag' vertoont.
Doordat u bijvoorbeeld in een an-
der klimaat bent, of andere din-
gen doet of anders eet, kan uw
haar ook anders reageren. Alleen
al het feit dat u waarschijnlijk veel
in de buitenlucht zult zijn, heeft
een enorme invloed op uw haar.
Als u nat haar vaak in de zon laat
drogen wordt de zuurstof in het
water door het zonlicht geacti-
veerd en doet zijn werk. Het haar
wordt ongelijkmatig lichter, wat
ongetwijfeld interessante kleuref-
fecten zal opleveren die lijken op
een coupe de soleil of high light.
Maar besef ook dat de haarstruc-
tuur verslechtert, waardoor u
weer meer verzorgende producten
nodig heeft.
Wie met gespleten haarpunten
naar een warm land gaat, moet
zich realiseren dat het probleem-
verhogend werkt. Als u bijvoor-
beeld van tevoren een sportieve
coupe laat knippen, bent ifBui het
probleem af.

Tijdens uw vakantie heeft u tijd en
zin om iets nieuws uit te proberen.
Misschien wilt u het haar soms
met gel of wax strak naarj^teren
kammen. Of, als u het altijBreurig
föhnt, wilt u het soms met de vin-
gers in vorm kneden.
Er zijn veel mensen die tijdens
hun grote vakantie een ander kap-
sel willen dragen dan de rest van
het jaar. Maak uw wensen aan uw
kapper duidelijk en bespreek het
van tevoren goed.
Vakanties zijn ervoor om dingen
anders dan anders te doen, ook
met uw haar.

Jim Heersink Haarmode.
Info tel. 551215

Duivensport

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
Leden van de P.V. Vorden hebben
het afgelopen weekend met hun
duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Peronne over een af-
stand van ca. 340 kilometer.
Ondanks het feit dat de duiven
vroeg waren gelost, toch een taaie
vlucht met een snelheid van circa
65 kilometer per uur. De uitslagen.
waren: C. Bruinsma 1; Roy
Eykelkamp 2; A en A Winkels 3, 4,
7,16,18,19, 20; G en H. Boesveld 5,
6, 8, 11, 12; M. Olieslager 9, 14; J.
Meyer 10; W.Oldenhave 13.
Tijdens het Pinksterweekend vond
de eerste eendaagse fondvlucht
vanaf Etampes Parking plaats. De
overwinning was nipt voor Cor
Bruinsma met een minimale voor-
sprong op Appie Winkels van an-
derhalve meter!. De uitslagen wa-
ren: C. Bruinsma l, 6, 8; A en A
Winkels 2,3,10,13; J. Burgers 4, 7;
M. Olieslager 5, 19; G en H.
Boesveld 9, 11; W.Oldenhave 12,
14; H. Eykelkamp 15; Roy
Eykelkamp 16; E. Bruinsma 17; M.
Tiemessen 18; H. Stokkink 20.

vrijdag Van 9. middags op

::UTT r HTT vjp Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor oude-
o 11 L. H l l INAJ ren van belang kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen
W E L Z I J N Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
O U D E R E N het ouderenbeleid in het algemeen.

CURSUS
ENGELS VOOR BEGINNERS
De Stichting Welzijn Ouderen or-
ganiseert in samenwerking met
de Plattelandsvrouwen een cursus
Engels voor beginners. Docent is
de heer LJ. van Gulik. Aanvang in
overleg met de deelnemers. Op-
gave vóór l augustus bij ons kan-
toor.

MUSICAL
Het jaar 1999 is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot 'Interna-
tionaal Jaar van de Ouderen' met
als thema: 'Naar een samenleving
voor alle leeftijden'. Om deze ge
dachte vorm te geven hebben de
ouderenorganisaties (SWOV en
COSBO) de leerlingen van de
Dorpsschool gevraagd iets voor de
ouderen van Vorden te doen. Op
dit verzoek is enthousiast gerea-
geerd.
Voor alle ouderen van Vorden ge
ven zij op dinsdag 22 juni een ex-
tra uitvoering van hun jaarlijkse
musical in het Dorpscentrum. De
voorstelling begint om 13.30 uur,
eindigt om 15.00 uur en de toe
gang is gratis. Ook de ouders van
de kinderen zijn van harte wel-
kom.

HOBBYBEURS
De Stichting Welzijn Ouderen
houdt op zaterdag 18 september ,
tegelijkertijd met de Floralia, weer
een hobby-beurs in het Dorps-
centrum. Op deze beurs laten hob-
byisten het publiek kennismaken
met verschillende hobby's. Het
doel is aan te tonen dat een hobby
een zinvolle tijdsbesteding kan
zijn. Door het aanbod van uiteen-
lopende onderwerpen willen we
laten zien dat het vrijwel voor ie
dereen mogelijk is een hobby te
beoefenenen. Wij nodigen Vorden-
se hobbyisten, die nog niet eerder
aan deze beurs deelnamen, uit dit
keer eens mee te doen.
Elke hobby die u met plezier beoe
fent is het waard anderen te to-

nen. Uitleg aan het publiek kan
anderen stimuleren ook eens met
een hobby te beginnen. Nieuwe
deelnemers kunnen zich voor l
juni melden bij de SWOV. Op een
later tijdstip wordt u uitgenodigd
om de gang van zaken te bespre
ken.

HANDIG IN HUIS
Veel ouderen maken tegenwoor-
dig gebruik van een rollator, een
handig karretje dat steun geeft bij
het lopen. Hoewel het een zeer
wendbaar apparaat is geven de
drempels in huis nog wel eens pro-
blemen. Een oplossing hiervoor
kan zijn de drempels te voorzien
van schuine kanten. Beter is het
om de drempels weg te halen.
De ontstane ruimte kan opgevuld
worden met:
1. een restje vloerbedekking.
2. een op maat gesneden tegel van

vloerbedekking (los te koop)
3. een plankje met de dikte van de

vloerbedekking.
4. een stukje linoleum.
Het is even een klusje maar het lo-
pen met een rollator in huis wordt
er een stuk gemakkelijker door.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De Stichting Welzijn Ouderen
Vorden heeft een Bezoek- en Oppas
Service voor dementerende oude
ren en chronisch zieken. Doel-
stellin|j^partners, familie of ken-
nissen^Riu en dan een dagdeel te
ontlasten van de dagelijkse zorg
door het inzetten van getrainde
vrijwilligers. Door gebruik te ma-
ken van deze mogelijkheid kun-
nen d^^erzorgers wat tijd voor
zichze^Pouden en weer even op
adem komen van de zware zorg-
taak. De SWOV zou graag het vrij-
willigersteam van dit project met
enkele dames/heren willen uit-
breiden.

RELATIES
Juist ouderen gebeurt het regel-
matig, dat ze wat meer geósoleerd

raken dan ze lief is. Mensen om
hen heen vallen weg en ze komen
misschien het huis niet meer zo
vaak uit. Dat is te veranderen door
iets te ondernemen, bijvoorbeeld
door bij een vereniging te gaan,
vrijwilligerswerk te doen of lid te
worden van een ouderenbond. De
Stichting Welzijn Ouderen heeft
alle informatie over plaatselijke
activiteiten voor ouderen.
Het kan ook gebeuren dat mensen
op latere leeftijd voor de keus ko-
men te staan: trouwen of samen-
wonen? Het is verstandig in een re
latie een aantal zakelijke dingen af
te spreken. Vroeger kon dit alleen
door te trouwen. Tegenwoordig is
dat anders; voor de meeste uitke
ringen maakt het geen verschil of
men gehuwd is of ongehuwd sa-
menwoont. Toch zijn er nog wel
verschillen. Wanneer er niets is ge
regeld en één van de partners
komt te overlijden, erft de ander
niets. Ook is er bij uit elkaar gaan
geen recht op alimentatie.
Daarom is het wenselijk om bij sa-
menwonen een 'Samenlevings-
contract' te laten opstellen; daarin
worden een aantal belangrijke za-
ken geregeld. Overigens is het ook
in geval van een huwelijk nuttig
na te gaan of zakelijke afspraken
wenselijk zijn, dus trouwen op hu-
welijkse voorwaarden. Informatie
over huwelijk en samenwonen
wordt gegeven door Sociaal Raads-
lieden (tel. 0900-8806), het Bureau
voor Rechtshulp en notarissen.

EXPOSITIE
In onze kantoorruimten is een
nieuwe expositie ingericht. Er
hangen werken van de leden van
een schildersgroep uit Wichmond
welke wordt geleid door R. Over-
velde in de open ruimte die altijd
toegankelijk is en zeefdrukken
van mw. G. Molendijk uit Vorden
in de werkruimte van mw. van
Uden. Deze werken zijn alleen te
bezichtigen tijdens de kantoor-
uren.

W i el r e n n en

Jan Pieterse, de 50+ uit Wich-
mond, leverde afgelopen zondag
een knappe prestatie. Hij werd in
Tiel vierde bij de lange afstands-
kampioenschappen. In de eind-
spurt werd hij nipt geklopt.
Winnaar in de 55+ categorie werd
Gerrit Hairwassen.
Wim Bosman uit Warnsveld reed
een goed koers, in Hierden behaal-
de hij op een zwaar parcours een
zevende plaats. Reynold Harmsen
uit Warnsveld werd hier zestiende.
Winnaar werd Roei Palmers en
ook Jaap Schepers uit Brummen
reed hier goed. Hij werd tweede.
Rudi Peters reed vrijdag een mili-
tair ATB kampioenschap. Hij be
haalde daar een vijfde plaats in
een groot veld van ruim honderd
deelnemers.
Een dag later reed Rudi Peters in
Almelo de laatste wedstrijd om de
Rabo Cup waar hij derde werd. In
het klassement over tien wedstrij-
den behaalde Peters de tweede
plaats achter Beth van Tricht uit
Hoogersmilde, derde werd Jan
Kalter uit Emmen.
Komen weekend gaat er een RTV-
selectie naar Luxemburg. De ploeg
zal bestaan uit Giorgia Renleo,
Edwin Zeevalkink, Peter Makkink,
Martin Weyners en als gasten Bas
Goossens en Jeffrey Leest. Ploeg-
leider voor deze gelegenheid is
Rudi Peters.

Skeelertocht groot succes
Voor de kastelentocht op skee-
lers en in-line skates op 24 mei
was zeer veel belangstelling. De
organisatie had er rekening
mee gehouden dat het aantal
deelnemers minder zou zijn
dan vorig jaar omdat op ver-
schillende plaatsen in het land
ook skeelertochten werden ge-
houden.

Het tegendeel bleek. Maar liefst
328 deelnemers schreven zich in
de winkel van FreeWheel in. Dat
waren er bij vijftig meer dan vorig
jaar.
De eerste deelnemer uit Roesse
laerse (België) had er maar liefst
320 kilometer opzitten om door
het fraaie Vordense buitengebied
60 km te kunnen skeeleren.
Het peloton met ca. 150 deelne
mers, zette koers richting het

Grote Veld, voorafgegaan door de
marathonrijders, daar viel de
groep snel uiteen.
Na het startsein meldden zich nog
steeds nieuwe deelnemers die
vaak gezamenlijk de 15, 20, 30 of
60 km aflegden. Voor de 30 km
was de meeste belangstelling.
De eerste groep 60 km-rijders fi-
nishten na iets meer dan twee uur.
Bijna iedereen was zeer tevreden
over het mooie parcours dat via
pijlen was uitgezet. Ook was men
zeer te spreken over het goede
wegdek.

Initiatiefnemer Martien Pater en
zijn team van medewerkers kun-
nen terugkijken op een zeer ge
slaagd evenement dat na twee
keer al een echte klassieker is ge
worden voor skeelerminnend Ne
derland en België.

Vissport

DE SNOEKBAARS
Tijdens een viswedstrijd die de
hengelaarsvereniging De Snoek-
baars in de Berkel bij Zwiep orga-
niseerde werden in totaal 43 vis-
sen gevangen met een totale leng-
te van 8 meter en 25 cm.
De uitslag was als volgt: l P.Bartels

5 stuks- 179 cm; 2 R.Golstein 7
stuks-111 cm; 3 J.Groot Jebbink 5
stuks- 82 cm. Aan de jeugdwed-
strijd van "De Snoekbaars", welke
in de vijver te Warnsveld werd ge
houden, namen 26 jongelui deel.
De uitslag was: l Wouter Huetink
16 stuks-193 cm; 2 Rik Velhorst 9
stuks-134 cm; 3 Frank Weenink 7
stuks- 118 cm; 4 Kobere Norde 7
stuks- 99 cm; 5 Rob Ilbrink 5 stuks-
74 cm.



NIEUW uit onze grote sortering
Echte Limburgse vlaaien

de
MonChou Vlaai

heerlijk fris en exclusief lekker

95
voor maar

1115
l l w»

Nieuw idee van uw bakker

Appel-noten punten
'n zonnige traktatie

ter kennismaking van 2,25

, per puntvoor

9 verschillende bosvruchten
zitten in deze Vmfll

goed voor 6 punten

voor maar

TIP VAN DE WEEK

Prokorn
een mals meergranen, boordevol vitamines

en mineralen

Puur natuur, dat proeft u!

f975
deze week l •%•

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld (0315) 2414 51 t/o de Radstakft

Mooie ZOMERBROEKEN
in beige - 7flchtgrocn - ecru - blauw enz. enz.

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

Terlenka broeken grote keuze

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

enz. enz.
kort - halflang - lang Plenty voorraad

20 soorten HEMDEN met korte mouw t/m 48

20 soorten HEMDEN met lange mouw t/m 48

SWEATER-T-SHIRT-POLO'S

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

WERKBROEKEN

Er is nog plaats voor enkele

vrouwelijke
vakantiehulpen
vanaf 17 jaar, in juli en augustus

Inlichtingen:

Wasserij
Siebelink
Industrieweg 3 -7251JT Vorden
Telefoon (0575) 55 14 65

CHR. MUZIEKVERENIGING
SURSUM CORDA
VORDEN

•imam
Op zaterdag 5 juni a.s.
in het dorpscentrum

Aanvang 14.00 uur
m.m.v.:
* De blokfluitgroep

De leerlingminJrettes
Het leerlingenorkest
Jeugdige solisten

Muziek maken bij Sursum Corda
dat wil ik ook

Nu
intekenen
bespaart u
straks f 5-00

Portret van een dorp op de
grens van twee eeuwen

Dit voor een deel in kleur
uitgevoerde boek bevat
124 pagina's groot formaat
(A4) en kost
f 29.50. Wie nu intekent
betaalt na verschijnen in
september a.s. slechts
f 24.50.
Bovendien zorgt u er door
uw bestelling voor dat deze
uitgave in elk geval zal
verschijnen (zie artikel in
dit nummer van Contact).
Te reserveren bij de
Openbare Bibliotheek of
Boekhandel Bruna.

B O U W M A A T S C H A P P I J

WEUSlËNENK
Molenenk 5, 7255 AX Hengelo (Gld.)
Postbus 90, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 42 60 • Fax (0575) 46 40 82

In verband met een wijziging in ons
teamverband zijn wij met spoed op zoek

naar een enthousiaste

BOEKHOUDER
M/V

Een baan voor wekelijks 15 tot 20 uur
en indien de werkzaamheden dit verlangen

eventueel langer.
Zelfstandig kunnen werken en enige kennis

van automatisering geniet de voorkeur.

INTERESSE?
Zorg er dan voor dat uw schriftelijke sollicitatie

uiterlijk 8 juni in ons bezit is.

Concert Concert

oo
£ McPherson
^College Choirft

__ OOK! !!
In samenwerking met:

Het
Vordens

Mannenkoor

(̂D

Concert

Kran®1

Gratis entree
Kollekte: ter
bestrijding van

de onkosten Concert

ledere dinsdag staat Vïshandel van de
droop voor U klaar en bakt ze een lek-
ker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd

VERS VAN 'T MES
Tevens ieclëre week in de aanbieding:
Cezinszak kibbeling

+ GRATIS eaus

ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vishanctel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

CIRT*IUATHOBDHDRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

GI
ISO (002

Hawaii-vlaai
heerlijke cocos-bavaroise met ananas

fO.95
nu

Waldkornbolletjes

0•
55

Muffins
diverse smaken

per stuk
Q85

Echte Bakker IQBI
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57.15 28



Fietspad Vorden-Ruurlo officieel geopend
Een droom van de ruim drie-
honderd bewoners van het
kerkdorp Kranenburg is vrij-
dag 28 mei werkelijkheid ge-
worden: het fietspad dat
Vbrden en Ruurlo verbindt is
nu officieel geopend.

to Zo'n dertig jaar is er om gevraagd.
De noodzaak bleek al in 1970 en
daarna steeds duidelijker toen het
verkeersaanbod op de Ruurlose
weg explosief groeide. Vooral het
vrachtverkeer werd steeds belang-
rijker. Toch is er bijna een kwart-
eeuw zonder enig resultaat bij
Rijkswaterstaat gepleit voor deze
veilge fietsverbinding en pas de
laatste zes jaar, sinds de provincie
het beheer over deze weg heeft
overgenomen, is er serieus ge-
werkt aan de realisering. Vrijdag

* was het zover: gedeputeerde J. de
Bondt van de provincie
Gelderland opende het tweede
deel van het fietspad dat loopt van
Ruurlo naar Kranenburg.

Ook nu bedacht de Werkgroep
Fietspad Vorden-Ruurlo een kleine
ludieke aktie. Op het terrein van
de touwtrekvereniging, dus vlak
langs het fietspad, werden de per
fiets gearriveerde vertegenwoordi-
gers van de provincie en van de ge
meenten Ruurlo en Vorden ont-

- vangen. De heer de Bondt werd ge-
vraagd een ballon door te prikken.
Op dat moment liet een vrolijke
groep kinderen van de school 'de
Kraanvogel' een groot aantal kleu-
rige ballonnen los met daaraan
een aantal kokers elk met een let-

ter van het woord 'BEDANKT. Zo
werd de dank overgebracht van de
jeugd die in de toekomst intensief
gebruik zal maken van dit fiets-
pad.
Na de fietstocht van de genodig-
den werden de gasten ontvangen
op het gazon van het Ruurlose kas-
teel/gemeentehuis voor een drank-
je en werden er vele vriendelijke
woorden gewijd aan het totstand-
komen van dit pad. Burgemeester

de Groot dankte namens zijn ge
meente voor deze fraaie en zeer
nuttige uitbreiding van de infrast-
ruktuur rond zijn gemeente. Als
voorzitter van de StreekVW noem-
de hij dit fietspad door een schit-
terend bosgebied met recht een
aanwinst voor het toerisme.
Al eerder had Vordens burgemees-
ter Kamerling een woord van dank
gesproken namens het gemeente
bestuur en de goede samenwer-

king geroemd waardoor na een
lange, lange voorgeschiedenis nu
een einde is gekomen aan de zeer
gevaarlijke situatie op de hoofdrij-
baan. Wel pleitte hij voor een goe
de openbare verlichting die op en-
kele punten nodig is.
Namens de inwoners van
Kranenburg en het bestuur van
Kranenburgs Belang bracht werk-
groeplid van Rijn de dank over. Hij
herinnerde aan de situatie nu pre

cies negen jaar geleden toen er
stemmen opgingen om desnoods
door het legen van een aantal
mestkarren voor het gemeente-
huis aandacht te vragen voor dit
grote probleem. Gelukkig ging dit
plan niet door en startte toen een
werkgroep zijn werk die met lu-
dieke akties en een regelmatig ver-
schijnend Fietsbulletin aandacht
vroeg voor het spoedig realiseren
van het fietspad. Hij bood de heer
de Bondt een tekening aan van
een haas. Een haas heeft namelijk
grote oren om goed te kunnen ho-
ren, is razendsnel en kiest voor het
hazenpad, een ongevaarlijke
vluchtweg naar een vrije wereld .
Zo'n hazenpad is voor de
Kranenburgers dit fietspad. De
prent werd aangeboden aan super-
haas de heer de Bondt.
Ter afsluiting van deze ontspan-
nen bijeenlomst bedankte de heer
de Bondt voor de vele goede woor-
den die de sprekers hebben gewijd
aan het werk van de commissie
'Wegen en Verkeer' en zijn mede
werkers. Hij memoreerde o.a. dat
voor de aanleg van deze weg door
een fraai natuurgebied wel een
aantal bomen moest worden ge
kapt maar dat dit volledig is ge
compenseerd door de aanplant
van een veel groter aantal bomen
op diverse landgoederen in de re
gio. Na afloop naar huis fietsend
over het nieuwe pad kon uw ver-
slaggever vaststellen hoe intens er
door vele toeristen al wordt geno-
ten van deze nieuwe fietsveilige
verbinding tussen Ruurlo en
Vorden.

AG E N D A
JUNI

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

02. ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

03. HSV de snoekbaars
jeugwedstrijd

03. Damesclub Medler reisje
06. HSV de Snoekbaars ledenwed-

strijd "Ring"
09. HVG Wichmond fietstocht
09. ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
09. HSV de Snoekbaars, senior

wedstrijd Berkel
09. Welfare handwerkmiddag

Wehme (Kraamverkoop)
10. HSV de Snoekbaars jeugdwed-

strijd
12 KNMF muziekconcours

Concordia in sporthal 't
Jebbink

14 t/m 17. avondvierdagse Sparta
16. ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
19. Klein Axen Jeroen Heindijk, de

bomen vertellen verder
23. ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
23. HSV de Snoekbaars senior

wedstrijd kanaal
25 t/m 27. Int. Folkloristisch

Eurofestival
27. Vorden zingt in de Dorpskerk
28. HSV de Snoekbaars Vierhoek

wedstrijd
30 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink

Skeeleren

ARJAN MOMBARG
OP TIJD IN VORM VOOR NK
De afgelopen weken heeft Arjan
Mombarg een aantal uitstekende
prestaties geleverd. Zowel in Stap-
horst als in Heerde was hij betrok-
ken bij verschillende ontsnappin-
gen. Het leverde hem beide keren
een twaalfde plaats op. In het klas-

sement om de Zwolsche Courant
Cup staat hij nu op de adtfste
plaats met vier Nederlandd^pen
drie buitenlanders voor zich.
Mombarg richt nu zijn vizier op
het Nederlands Kampioenschap
dat zaterdag in Uitgeest wordt ge
houden. Hij rekent op een
bij de eerste tien, maar
zit er zelfs nog wel meer in. Ook de
andere leden van de ploeg van Eco-
trans/FreeWheel presteerden goed.
B-rijder Erwin Timmers uit Vaas-
sen eiste in Heerde de overwin-
ning voor zich op. Een week eerder
in Staphorst werd hij derde. Eerste
jaars B-rijder Hand Donderwinkel
werde dertiende in Heerde. Hij be
zet nu de vijftiende plaats in het
algemeen klassement.

Voetbal

Afgelopen weekend werden er op
de velden van Ratti diverse toer-
nooien gespeeld. Zaterdagmorgen
ging men van start met 12 C-elftal-
len. De toernooicommissie moest
een beetje improviseren want één
elftal kwam niet opdagen. Verder
was het een sportieve morgen zon-
der blessures. Om twaalf uur kon-
den de bekers worden uigereikt.
De eerste prijs ging naar Grolse
Boys Cl. De Fair Play Cup was voor
SVBVC1.
Nadat de prijsuitreiking kon de
toernooicommissie meteen de B-
jeugd verwelkomen. Bij tropische
temperaturen en met een uitge
dund programma, omdat twee elf-
tallen niet op kwamen dagen.
Heel vervelend voor allen die bij
zo'n toernooi betrokken zijn,
maar het gebeurt nu eenmaal.
Door het mooie weer werd er iets
langer gerust tussen de wedstrij-
den zodat pas om 16.20 uur de
kruisfinales begonnen. De eerste
prijs bij de B-jeugd was voor
Albatros BI. De jeugd van Ratti leg-
de beslag op een derde plaats. De
Fair Play Cup ging naar SVBV BI.
Op zondag was het de beurt aan
tien 7e klasse teams. Na de buien
van zaterdagavond langen de vel-
den er perfect bij voor een sportief
toernooi voor voornamelijk lagere

elftallen. De eerste prijs was hier
voor Doetinchem 9. Nipt voor Pax
8. Om een winnaar uit de bus te la-
ten koemn, waren hiervoor elks
tien strafschappen nodig. Het
tweede elftal van Ratti werd vier-
de. De Fair Play Cup ging naar
Etten 5.
Het komend weekend wordt er we
derom volop gevoetbald op de vel-
den van SV Ratti. Dan zijn de E-pu-
pillen en de voetballers uit de 6e
klasse aan de beurt.

Turnen

Op zaterdag 29 mei werden in
sporthal De Hamelandhal te Lich-
tenvoorde de finale persoonlijke
kampioenschappen meisjes/da-
mes E-lijn regio Gelderland-Oost
gehouden. Er namen 35 verenigin-
gen deel aan deze finale uit de ray-
ons de Achterhoek, de Graafschap,
de Liemers en de Hanzestreek.
De Vordense turnsters Jitske Win-
kels en Kimley Besselink behaal-
den na een leuke en sportieve
wedstrijd bij de pupillen de 26e en
29e plaats en Feyoena Rabelink
eindigde bij de jeugd - waar twee
finales achter elkaar geturnd
moesten worden - in de eerste fi-
nale bij de eerste vijf en in de twee
de finale behaalde zij de zestiende
plaats.

Mo torsport

Zijspanduo Wim Verweij meren en
Koen Kruip hebben afgelopen
weekend tijdens de Dutch Open in
Assen goed gepresteerd door zowel
in de training als in de wedstrijd
als tweede te eindigen.
Aan de kop werd een felle strijd ge
leverd met vader en zoon Van Gils
die uiteindelijk de wedstrijd wis-
ten te winnen en hiermee tevens
Nederlands kampioen werden.
Café-restaurant De Herberg te Vor-
den, één van de sponsors van Wim
en Koen, kan dan ook tevreden
zijn met dit resultaat.

Alleen op woensdag 2 juni
om 12.00 uur is het loos alarm

Biej ons
in d'nAchterhook
't Was vegange zaoterdagmaarn nog maor net acht uur too de til-
lefoon al gong. 't Was Toon. Of ik zinne hadde umme met te gaon
nao de boedeldag. "Now, eerlijk ezeg he'k t'r neet op erekkend,
daor lig nog 't een en ander wat nog gebeurn mot en 't verhaal
veur de krante he'k ok nog neet klaor". "Met dat wark geet met
die hette gin mense loopn en een verhaal veur de krante vin iej da-
or wel tussen al dat volk. "Goed dan, kom tegen tien uur maor
langs".

Daor leep al heel wat volk too'w biej 'n Draai kwammen.En ok ge
nog luu waor wel een verhaal in zat. Willem met de hangoorne,
Harm met de siepogen , Hanne met de katoenen titten en nog
meer luu wao'j zo een vel pepier met vol konnen schrieven op wat
veur meniere zee an die namen ekommen bunt. Maor dit stuks-
ken is neet bedoeld umme luu te begekken dus mot 't maor wat
anders wodn. "Daor 's niks biej umme oaver te schrieven". Toon
reageern daor neet op, hee zaog t'r op ens een kastjen staon.

"Da's net iets veur ons, Riek hef t'r allange van epraot dat ze in 'n
hoek van de kamer een klein kastjen wol hemmen. Dat ding zol
daor mooi konnen staon". Hee prebeern d'r nog wat af te pingeln
maor daor deijen ze hier neet an "'t Is gin koe" kreeg e te heurn.
Veur vieftig gulden was Toon de man.
"Hoe kriej dat ding met, wiej bunt jao met de fietse". "Ik wil um
ow wel effen nao huus brengen", zei d'r ene achter ons die schien-
baor 't probleem van 't vervoer eheurd had. "Oh, a'j dat doen wilt
graag". Toon gaf um zien adres en hilp um met 't kastjen in de au-
to te warken. Hee vroog nog of t'r wel volk in huus was of dat e 't
geval buutn mos zetn. "Mien vrouw is t'r wel". Wieters he'w d'r
nog een paar buuke ekoch en too bu'w maor weer op huus an ega-
on.

Een uur later beln Toon op. Of ik de kearl kennen die um dat kast-
jen in huus wol brengen. "Now nee, nog nooit ezeen, hoe dat zo?".
Hee is t'r denk ik met 't kastjen vandeur want wiej hebt um hier
nog neet ezien".
"Dan he'k toch nog een verhaal veur de krante dankzij de boedel-
dag". Een betjen geluk mo'j soms hemmen, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman



Kinder-restaurant KI °Pen f
Zaterdag 5 juni opent het kinderrestaurant van De
Rotonde in Vorden haar deuren. Een echt restaurant,
speciaal voor kinderen. Met lekkere kindermenu's.
Met veel speelgoed om ze bezig te houden terwijl u
gast bent in onze bistro. En met eigen euro's om mee
te betalen!

Reserveren? Bel het l\lü§)S telefoon-
nummer 06-22806947 of De Rotonde
(0575) 551519. En dan . . . naar

Kerkstraat 3 te VordenKI
leuk Voor de kinderen, fijn Voor de ouders!

Polycomp bv
Rubbercompounds

zoekt voor haar productie-afdeling
een jonge
gemotiveerde
productiemedewerker

Daarnaast zoeken wij
scholieren
die wekelijks een paar uurtjes willen
vegen en helpen opruimen.

Vakantiewerkers
zijn ook welkom.

Tel. inlichtingen bij Polycomp B.V.
Joke van Kranenburg-Cribbelier, tel. (0575) 55 40 66

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

DAMES-
BLOUSES
korte mouw
üni en in vete dessins

winkelwaarde f 119,-

DEZE WEEK 2 STUKS

f 159?°
CC
o

HEREN-
OVERHEMDEN
button down of normale kraag
wit, bleu, frans blauw, beige
prachtige kwaliteit
winkelwaarde f 99,95

DEZE WEEK 2 STUKS

f125!00

Teunissen ruurlo

dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

De originele Wolky's (m/v) vindt u bij

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

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend X^ je hoort er
•Comfortabel /_ steadsm**v«_

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Volop

chrysontenstekhen9 perk-
goed, kuipplonten, hangers

enpotterie
om uw tuin, terras en balkon te verfraaien.
Binnen een ruime keuze aan boeketten en

snijbloemen
„jju.

Qroot Roessink
b l o e m en

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22 J

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-
Nederland is dé arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in
de agrarische sector als in andere sectoren zoals cultuur-
technische, loon- en grondverzetbedrijven, bedrijven in de
grond-, weg- en waterbouw en hoveniers. Wij zijn voor
deze ondernemers op zoek naar medewerkers voor alle

voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltimers, part-
timers als vakantiewerkers zijn welkom. De belo-

ning is goed. Gemotiveerd? Reageer dan
zeker! Bel René Pot (Oost-Gelderland)

of GerritWeenk (Midden-Gelder-
'-<<>• <"<*>-9896.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Vrijdag 4 juni

feesttent
bij café? Haantje

Ruurlo
Voorverkoop bij



Glanerbrugger
Muzikanten
geven concert
De liefhebbers van Egerlander en
Böhmische muziek komen zon-
dag 6 juni volop aan hun trekken.
Toporkest De Glanerbrugger
Muzikanten onder leiding van ka-
pelmeester Geert Sprick verzorgt
die dag een wunschkonzert in de
grote zaal van café-restaurant De
Herberg in Vorden.
De Glanerbrugger Muzikanten,
zonder overdrijving het meest suc-
cesvolle en meest veelzijdige blaas-
orkest van Nederland. Sinds 1971
is het orkest actief in de
Nederlandse 'showbizz' en dat
kunnen maar weinig orkesten of
ensembles De Glanerbrugger
Muzikanten nazeggen.
De leden van het orkest komen te
genwoordig uit heel Oost-
Nederland, maar het begon ooit in
Glanerbrug, het muzikale dorp
tussen Enschede en de Duitse
grens. Veertien elpees, drie cd's en
talloze optredens in binnen- en
buitenland hebben ervoor ge
zorgd dat De Glanerbrugger
Muzikanten een begrip zijn ge
worden.
Behalve componist, dirigent en ar-
rangeur is Geert Sprick een be
gaafd trompettist, die met de char-
mante zangeres Mirjam van Aken
het vocale duo van het orkest
vormt. Een muzikale duizendpoot
zogezegd, die ook nog de gave van
het woord heeft.

Karakteristieke
huizen in
Oost-Nederland
Historisch-onderzoeker Derk-Jan
Rouwenhorst uit Vorden heeft een
boek geschreven over karakteris-
tieke huizen in Oost- en Noord-
Nederland. In de uitgave 'Het cul-
tureel erfgoed van Vastgoed
Zwolle zijn elf monumentale pan-
den beschreven die in het bezit
zijn van Vastgoed Zwolle en
Vastgoed Drenthe BV. Beide onder-
nemingen zijn een onderdeel van
de Van der Reijd Groep.
De verschillende panden uit de ne
gentiende en begin twintigste
eeuw liggen verspreid in
Friesland, Groningen, Overijssel
en Gelderland en hebben een rijke
geschiedenis. In het boek worden
de villa's en buitenhuizen elk in
een afzonderlijk hoofdstuk behan-
deld. Er wordt stiltgestaan bij de
architectonische stijl, de bouw- en
bewonersgeschiedenis.
Een belangrijk onderdeel van deze
uitgave wordt gevormd door de be
levenissen van de bewoners van de
verschillende huizen. Advocaten,
kunstschilders, fabrikanten en
zelfs een goochelaar passeren de
revue.

Mulderije Gelders
Kampioen tennis
Hanneke Mulderije (15) uit Vorden
is tijdens het pinksterweekend op-
nieuw Gelders Kampioen tennis
geworden bij de meisjes tot en met
16 jaar. Ze won in de finale in drie
sets van Annelies Schenk uit
Rhenen. De setstanden waren 6-2,
4-6 en 7-5.

Bestellingen luxe
editie 'Vorden '99*
Aan een aantal inwoners van onze
gemeente is een brief gezonden
over de mogelijkheid een exem-
plaar te bestellen van de luxe edi-
tie van het boek Vorden '99'.
Op de bestelkaart is per abuis als
besteladres opgegeven Zutphense
weg 10 inplaats van 'Oude Zut-
phenseweg 10', het adres van het
secretariaat van de Stichting
'Vrienden van de Openbare
Bibliotheek'.
Als u nog een kaart wilt inzenden
verzoeken we u dit laatste adres te
vermelden.

Rabobank introduceert de Flexibele BeleggingsHypotheek

Meer vrijheid om actief te beleggen
De woningmarkt zal ook in
1999 volop in beweging blijven.
Er worden dus weer veel nieuwe
hypotheken afgesloten en be-
staande overgesloten. Dit laat-
ste vaak door eigenaren die
hun hypotheek willen bijstel-
len vanwege de rentestand of
de overwaarde van hun huis.
Een eigen huis biedt nu een-
maal mogelijkheden om te
gaan bouwen aan een stuk ver-
mogen. Een hypotheek die
daaraan kan bijdragen is de
Flexibele BeleggingsHypotheek
van de Rabobank. Die biedt de
vrijheid om actief alle moge-
lijkheden van het beleggen te
benutten.

De flexibele BeleggingsHypotheek
van de Rabobank bestaat uit twee
onderdelen: een hypothecaire Ie
ning en een kapitaalverzekering
(de Flexibele Beleggingsverzeke
ring). Over de lening wordt alleen
rente betaald. Voor de verzekering
wordt premie gestort die naar vrije
keuze belegd kan worden. Aflos-
sing van de lening gebeurt uitein-

delijk met het kapitaal dat via de
verzekering is opgebouwd.

MEER FLEXIBILITEIT
De stortingen voor de verzekering
kunt u naar eigen inzicht verdelen
over de beleggingsmogelijkheden.
Hierin is de Flexibele
BeleggingsHypotheek uniek, om-
dat in alle AEX genoteerde fond-
sen, inclusief alle huisfondsen van
de Robeco Groep, belegd kan wor-
den met uitzondering van deriva-
ten. U kunt elke gewenste porte
feuille samenstellen en deze ook
gedurende de hele looptijd aan-
passen; zonder overleg met de ver-
zekeringsmaatschappij; rechtst-
reeks met uw adviseur.

Doelstelling is om met het opge
bouwde kapitaal op enig moment
de hypothecaire lening af te los-
sen. Door de grote vrijheid om ac-
tief te beleggen, hebt u meer in-
vloed om het opgebouwde kapi-
taal hoger te laten uitkomen.
Als het resultaat van stortingen,
koerswinsten - en eventueel herbe
legde rente en dividenden - groter

is dan de lening, kunt u de op-
brengst laten uitkeren of verder la-
ten groeien via de verzekering.
Hierbij spelen fiscalen aspecten
die een adviseur graag toelicht. Is
het opgebouwde kapitaal onver-
hoopt lager dan verwacht, dan
kunnen lening en verzekering lan-
ger doorlopen.

FISCALE ASPECTEN
Omdat de Flexibele beleggingsver-
zekering een kapitaalverzekering
is, kan het opgebouwde kapitaal
na minimaal 15 jaar belastingvrij
worden uitgekeerd, rekening hou-
dend met de fiscale voorwaarden.
De grens voor de belastingvrijstel-
ling is hoger als het kapitaal in 20
jaar of meer wordt opgebouwd.
Omdat bij deze lening niet ver-
plicht wordt afgelost, geldt gedu-
rende de gehele looptijd de maxi-
male fiscale hypotheekrente-af-
trek.

NIET VOOR IEDEREEN
De Flexibele BeleggingsHypotheek
is een hypotheekvorm voor men-
sen die vertrouwd zijn met de mo-

gelijkheden van beleggen. En die
grootst mogelijke beschikkings-
vrijheid willen hebben om hun
koers zelf te bepalen. Zij kunnen
eventueel in overleg met de advi-
seur vaststellen in hoeverre het
wenselijk is om bestaande beleg-
gingen in de hypotheek onder te
brengen.

CONCLUSIE
De Flexibele BeleggingsHypotheek
van de Rabobank onderscheidt
z"ich door de grote vrijheid en
flexibiliteit waarmee via beleggen
kapitaal kan worden opgebouwd
voor de aflossing van de hypothe
caire lening. Het is een hypotheek-
vorm die aansluit bij de kennis en
wensen van actieve beleggers die
voor vermogensgroei fiscale moge
lijkheden willen benutten en risi-
co's van overlijden of arbeidsonge
schiktheid willen afdekken.
Het is zinvol om een afspraak met
de adviseur van de Rabobank te
maken. Vooraf kunt u zich ook
oriënteren via www.rabobank.nl
of de informatiebrochure in de
bankhal.

Veel belangstelling voor *Vbrden '99'
Het is een goed idee van het be-
stuur van de Stichting
Vrienden van de Openbare
Bibiotheek" om ter gelegenheid
van het zilveren jubileum van
de Vordense bibliotheek een
boek uit te brengen dat een por-
tret is van ons dorp op de grens
van twee eeuwen. Maar ooAeen
gedurfd idee, want al was Veen
klein startkapitaal in de kas
van de stichting, het gaat bij
zo'n fors, voor een deel zelfs in
kleur uitgevoerd boek wel om
een bedrag van vele duiz^fclen
guldens. Guldens die l̂ reen
kunnen worden terugverdiend
door een succesvolle verkoop
van het boek.

Gelukkig - zo blijkt bij navraag in
de bibliotheek en bij Bruna - loopt
de verkoop voortreffelijk.Veel in-
woners van onze gemeente willen
dit boek in hun bezit hebben dat
met recht een historisch docu-
ment is voor nu en voor later. Alles
verandert tegenwoordig immers
zo snel dat het goed is dat het da-
gelijkse leven in ons dorp in deze

tijd in woord en beeld wordt vast-
gelegd.
In een twaalftal interessante
hoofdstukken worden de belang-
rijkste facetten van Vorden be
schreven. Het gaat over oude tradi-
ties en over wonen, over de werk-
gelegenheid en de middenstand,
over het onderwijs en het kerkelijk
leven, over medische en welzijns-
zorg, de cultuur en het landschap,
het verkeer en het toerisme. Alles
toegespitst op Vorden, ook wat be
treft de buurtschappen en kerk-
dorpen die deel uitmaken van
onze gemeente. Verder stelt burge
meester Kamerling 'Vorden '99'
aan u voor en denkt het college
van B & W hardop na over de mis-
schien niet eens meer zo lange toe
komst van onze gemeente.

Ook illustratief wordt het boek
een juweeltje, want het bevat 32 in
full colour gedrukte pagina's met
foto's en tekeningen van ons dorp
zoals het nu is. Er zijn ook honder-
den kleurige tekeningen binnen-
gekomen van schoolkinderen die
hun liefste of mooiste plekje van

Vorden in beeld hebben gebracht.
De tien meest originele tekenin-
gen (twee per school) worden in
kleur in het boek opgeno-
men.Verder zijn er gedichten over
Vorden, hartekreten van inwo-
ners, interessante resultaten van
de dit voorjaar gehouden enquête
hoe we^fc in Vorden wonen en
werken.^HTnen zeker 124 pagina's
in royaal formaat met een origi-
neel omslag: een kleurige teke
ning van de Dorpskerk in het cen-
trum van ons dorp, gemaakt door
Daphn^^Vaarle, leerlinge van
groep 6^m de Dorpsschool.
Het is dus een bijzonder initiatief
dat door de Stichting VOB is geno-
men om in de laatste maanden
van deze eeuw dit boek over
Vorden te laten verschijnen. Een
initiatief dat trouwens ook spon-
taan wordt ondersteund door de
Vereniging 'Oud Vorden' waarvan
drie leden deel uitmaken van de
redactie.

EÉN PROBLEEM
Er is echter één probleem: al het
voorbereidende werk van schrij-

vers en fotografen en tekenaars zal
tevergeefs zijn als er niet voldoen-
de mensen zullen intekenen op
het boek dat in de maand septem-
ber 1999 zal verschijnen. Want er
moeten, om een redelijk de kosten
dekkende oplaag te bereiken, ten-
minste 350 ex. bij voorin tekening
zijn verkocht op het moment dat
de oplaag wordt vastgesteld. Dat
gebeurt over een week of zes.

De verkoop loopt goed en bijna de
helft van dit aantal is al besteld.
Maar de initiatiefnemers zijn pas
gerust als tenminste die 350 ex.
zijn verkocht voor de voorin teken-
prijs van f 24.50 (na verschijnen f
29.50).

Vandaar de opwekking om bij
Boekhandel Bruna of de Openbare
Bibliotheek nu al uw exemplaar te
reserveren. Het hoeft pas te wor-
den betaald bij verschijnen. En als
u eerst wat meer wilt weten over
"Vorden '99': er ligt in de biblio-
theek en bij Bruna een dummy
van het boek zodat u kunt zien
wat u bestelt.

15e fiist-voetbaltoernooi
Het komend weekend houdt
Effe Organisatieburo voor de
15e keer het Fust-voetbaltoer-
nooi. In totaal doen er tien
teams aan mee, waarvan zeven
van het allereerste uur. Nieuw
dit jaar is de ploeg van de fami-
lie Buunk.

De ploegen komen uit de regio
Den Haag (Stompwijk en
Loosduinen), Vianen, Duitsland
(regio Hamburg) en Vorden,
Wichmond en Hengelo. Op 4 juni
worden de 'internationale' ploe
gen in Vorden verwacht die her en
der slaapplaatsen hebben gereser-
veerd. Op zaterdag 5 juni zullen op
het complex van de voetbalvereni-
ging Vorden de wedstrijden wor-
den afgewerkt. Op zaterdagavond
vindt er een bruisend feest plaats
in manege 'de Hazehut' in
Hengelo met medewerking van
een toporkest. Op deze avond
vindt ook de prijsuitreiking plaats
waarbij het nooit zeker is wie de
cup met de grote oren wint, aan-
gezien de sportiviteitspunten al-
tijd doorslaggevend zijn en deze
geheim worden doorgegeven aan
de wedstrijdleiding.
Verder is het uiterst onwaarschijn-

lijk dat een ploeg twee jaar achter
elkaar de cup wint maar zeker is
wel dat alle ploegen de cup één
keer winnen, zonder dat er nu
sprake is van een soort lOC-gedrag.
Met deze mentaliteit zijn dan ook
praktisch alle ploegen op de zon-
dag present in het kleintje Kerk
(café Uenk) om afscheid te nemen
onder de vrolijke noten van DJ-
Toontje Hoger, Tandje Later. Als de
spelers omstreeks drie uur weer in
de bus stappen zijn ze het alle
maal over één punt het sowieso
eens geworden: de datum van het
toernooi in het jaar 2000.

Concert
Het McPherson College Choir
houdt zaterdagavond een con-
cert in de Sint Antoniuskerk in
Kranenburg. Verder zal ook het
Vordens Mannenkoor haar me
dewerking aan deze avond ver-
lenen.
Op zondagmorgen is het
McPerson College Choir te ho-
ren tijdens de dienst in de
Nederlands Hervormde Kerk
van Vorden. De voorganger in
deze dienst is ds. M. Beitier.

Zaterdag werd weer de traditione
Ie boedeldag gehouden voor de ge
zamenlijke kerken in de gemeente
Vorden: te weten de Nederlands
Hervormde Kerk, Gereformeerde
Kerk, RK Kerk Vorden, RKKerk
Vierakker en de Hervormde Kerk
in Wichmond. Veel goederen wa-
ren er weer opgehaald bij allerlei
gezindten. De belangstelling voor
de boedeldag was mede door het
mooie weer groot. De vijf kerken
zullen dan ook met belangstelling
uitzien wat de opbrengst van de
dag is. Voorgaande jaren ontving
iedere kerk eenvijfde deel.

Limonadeconcert
Op zaterdagmiddag 5 juni wordt
door de leerlingen van de christe
lijke muziekvereniging Sursum
Corda haar jaarlijkse limonade
concert gehouden in het
Dorpscentrum.
Tijdens dit concert zullen de leer-
lingen in de vorm van de blok-
fluitgroep, leerlingminirettes, ka-
bouterorkest, leerlingenorkest en
individueel hun muzikale kunnen
ten gehore brengen.
Kortom, een leuke muzikale mid-
dag voor jong en oud. De entree is
vrij.

Excursie naar
algenproject
in Barchem
De contactcommissie Vorden-
Warnsveld- Zutphen houdt maan-
dag 14 juni een excursie naar het
Algen Project in Barchem.
Hier wordt in een grote vijver na
mestscheiding de dunne fractie
van varkensmest samengevoegd
met algen. Deze algen gebruiken
deze fractie als voedingsbodem
waardoor de algen weer kunnen
groeien. De algen worden daarna
weer als varkensvoer gebruikt,
waardoor de kringloop als het
ware rond is. Wat er over blijft is
schoon water.
Er zijn op dit moment in Barchem
nog drie vijvers in aanbouw, waar-
door er uiteindelijk van 1000 vlees-
varkens de dunne fractie verwerkt
kan worden. In de dunne fractie
van de mest zit 80 procent van de
stikstof en 50 procent van de fos-
faat.
De vijvers liggen op het bedrijf van
de familie Rappard, Hazelberg l te
Barchem. Het vertrek van dit uit-
stapje van de contactcommissie
Vorden-Warnsveld-Zutphenen is
maandagavond!4 juni vanaf Het
Wapen van het Medler in buurt-
schap Medler.



OPRUIMING
van diverse showroommeubelen. Onze to-
tale GRENEN collectie ruimen wij op met

40% KORTING
GRENEN VITRINEKAST normaal 1395-nu 840,-

GRENEN EETKAMERTAFEL normaal 990,- nu 598,-

GRENEN STEREOMEUBEL normaal 1190-nu 715,-

GRENEN SALONTAFEL normaal 898-nu 540,-

GRENEN VITRINEKAST normaal 3158,-nu 1898,-

GRENEN EETKAMERTAFEL normaal 900,- nu 540,-

GRENEN EETKAMERSTOELEN 4 STUKS normaal 1216 - nu 730,-

GRENEN SALONTAFEL normaal 998-nu 598,-

GRENEN NOTARISKAST normaal 1956,- nu 1175,-

GRENEN SPEKKAST normaal 1640-nu 998,-

GRENEN SALONTAFEL normaal 990 - nu 598-

GRENEN EETKAMERTAFEL normaal 880,-nu 530,-

GRENEN EETKAMERSTOELEN 4 STUKS normaal 1432,-nu 860,-

GRENEN DRESSOIR + OPZET normaal 2298,-nu 1398,-

GRENEN HERDERSKAST normaal 1764- nu 1198,-

BANKSTEL 2'/2 - 2 normaal 2090-nu 1298,-

BANKSTEL 3 - 2 LEDER normaal 5190 - nu 3295,-

EIKEN VITRINEKAST BLAUWPATINÉ normaal 2120-nu 1398,-

EIKEN DRESSOIR BLAUW PATINÉ normaal 1985,-nu 1298,-

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Graag tot ziens in onze showroom te Hengelo (Gld.)

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

Dineren in Tuinkamer
«utmmiÉife. MMBM imm. m i ^^^

DE PERFECTE PASVORM...

Deze sportieve Greenway* damessandaal

met vetersluiting op de wreef biedt de

perfecte pasvorm voor de extra brede

voet. Het anatomisch gevormd voetbed

en de schokabsorberende PU-zool maken

het comfort compleet. Greenway... de

IE5EH
*«M = r«a*in.t.iMJ

-VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

Maandags de hele dag gesloten

vergeet
ze niet!
Geef voor rte vergeten

vlnchtelijigen

GIRO 999

Al meer dan 50 jaar
een begrip in Ruurlo

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN

VLOERTEGELS

NATUURSTEEN

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

jiien ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Alsof je middenin de prachtige
weidsheid van het landschap
zit te genieten van een meer
dan voortreffelijk diner, maar
dan wel in de knusse besloten-
heid van het intieme, gezellige
restaurant. Zo hebben Jos en
Ria Weel, eigenaars van hotel-
boerderij "De Herberg" aan de
Hengeloseweg, hun splinter-
nieuwe serre-restaurant weten
te bouwen en in te richten.

Vanuit "De Tuinkamer", zoals het
serre-restaurant heet, hebben de
gasten een uniek uitzicht op de
mooie tuin en het omringende af-
wisselende Achterhoekse land-
schap. "De Tuinkamer" heeft en-
kele schuifpuien die, wanneer ge

opend, de indruk van buiten toe-
ven nog versterken. Vanuit de ser-
re kun je dan zo de tuin inlopen of
plaatsnemen op het ruime, geheel
vernieuwde terras om een aperi-
tief of digestief te gebruiken. In
mooi donkergroen en lichtoker
zijn de wanden en het plafond uit-
gevoerd, terwijl de gordijnen en de
tafelbedekldng daarop geheel zijn
afgestemd. Een waar genoegen om
in deze ambiance te genieten van
al het goede dat chef-kok Jos Weel
zijn gasten weet voor te toveren.
Het restaurant heeft in de loop
van enkele jaren een zeer goede re-
putatie opgebouwd en staat ver-
meld in diverse gidsen, zoals
"Lekker" en de Michelin-gids. Ook
in het boekje "Bijzondere hotels in

Nederland en Vlaanderen" is het
Ruurlose bedrijf opgenomen.
Steeds meer smulpapen weten de
weg te vinden om zich over te Ie
veren aan een mooi culinair avon-
tuur.
Ook 's winters kan de gast genie
ten in de sfeervolle serre. Dan kan
het aperitief of digestief worden
gedronken bij de gezellige grote
open haard.
Serrerestaurant "De Tuinkamer"
heeft tweeëndertig zitplaatsen
voor a-la-carte.
De capaciteit voor partijen is ver-
hoogd tot vijfenveertig in "De
Tuinkamer" en, indien het voor-
malige restaurantgedeelte erbij be
trokken wordt, tot vijfenzeventig
personen.

vico
PERFECT

Veiligheid, kwaliteit en comfort zijn ver-
enigd in deze lichtlopende fiets. Door
zijn solide bouw is deze fiets bijzonder
geschikt voor veelvuldig gebruik. Onder
andere uitgevoerd met RVS velgen,
Sturmey Archer 3 versnellingsnaaf of een
7 versnellings Shimano Nexus-naaf, extra
sterke spaken, AXA veiligheidsslot enzo-
voorts. De Vico Perfect is verkrijgbaar
met terugtraprem of met 3 en 7 versnel-
lingen in combinatie met trommelrem-
men/rollerbrake.

Kleur: blauw en groen

normale prijs vanaf f 1049,-

nu vanaf f 879,-

V i c o f i e t s e n , 'n s t e r k s t a a l t j e !

DE Fl ETSSPECIALIST
BLEU M l NK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Q het kinderrestaurant Van De Rotonde
te Vorden

zoekt nog

t,

voor het bezighouden van de
kinderen.

Moeten ook kunnen/willen
bedienen en/of afwassen.
Leeftijd vanaf 16 jaar.

Bel De Rotonde (0575) 55 15 19
of kom langs



Nu SUPER VOORDELIG
. . . .. .. .;. . ...... . .; ; : •. •£,•• . ; • - ; • • , ; , . „ , . ., , . ; ; • ... , .,. ;....., ... .;. ;. ; ; .. ; , v , , .;• . .;, , . , . ; . , . ; I. . ..| . .. . l. ' ; • • ' !' ' ' . • :: i . .. .. | . . . ' . . ' ï . - . - - ' - - . i . '. i .. . .' ; ' ' " . ' ' ''

Soms is het misschien wel té warm om onder een dekbed te liggen.
Maar tegen de ochtend is het toch wel prettig om iets over je heen te kunnen trekken

Dan is zo'n zomerdekbed een goede oplossing.
Over de verschillende kwaliteiten kunnen wij u in de winkel alles vertellen.

Summer Dream
Een zomerdekbed met een vulling

bestaande uit zijde met wol en
een 100% katoenen tijk.

1 persoons 135/200
van ƒ99,-
extra lang 135/220
van ƒ109,-

2 persoons 200/200
van ƒ159,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ179,-
extra lang 240/220 .
van ƒ199,-

nu ƒ59/

nu ƒ69,

nu ƒ99,-

nu/109,

ƒ129,nu

Doublé Nature
4-seizoenen dekbed waarvan een deel gevuld is met

100% zijde en het andere met 100% scheerwol. In de

winter kunt U ze zonodig samen gebruiken.

1 persoons 135/200
van ƒ319,- nu
extra lang 135/220
van ƒ349,- nu

2 persoons 200/200
van ƒ449,- nu

ƒ219,-

ƒ299,-

ƒ369,-
Lits Jumeaux 240/200
van ƒ529,- nu
extra lang 240/220
van ƒ579,- nuƒ41 9,-

Linnen comfort
Zomerdekbed met een vulling
van 100% linnen en een tijk
van 100% katoenen satijn.

1 persoons 135/200
van ƒ229,- nu ƒ 149,-
extra lang 135/220
van ƒ259,-

2 persoons 200/200
fan ƒ329,- nu

Lits Jumeaux 240/200
/ar\ ƒ369,- nu

Fextra lang 240/220
van ƒ409,- nuƒ329,-

ƒ249,-

ƒ289,-

Cotton Dream
Zomerdekbed met een vulling
van 100% katoen en de tijk is
eveneens van 100 % katoen.

1 persoons 135/200
van ƒ99,-
extra lang 135/220
van ƒ109,-

2 persoons 200/200
van ƒ159,-

Lits Jumeaux 240/200

van ƒ179,-
extra lang 240/220
van ƒ199,-

nu ƒ59,-

ƒ69,-

ƒ99,-

ƒ109,

nu ƒ 129,

nu

nu

nu

Zomerzijde
Zomerdekbed met een vulling
van 100% moerbeizijde en een

fraaie katoenen tijk.

1 persoons 135/200
van ƒ179,- nu ƒ99,
extra lang 135/220
van ƒ209,-

2 persoons 200/200
van ƒ249,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ279,-
extra lang 240/220
van ƒ329,- nuƒ229f-

Dons superlight
Zomerdekbed met een vulling van 90%
ganzendons en een 100% katoenen tijk,

licht van gewicht en erg soepel.

1 persoons 135/200
van ƒ299,- nu
extra lang 135/220
van ƒ329,- nu

2 persoons 200/200
van ƒ409,- nu

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ459,- nu
extra lang 240/220
van ƒ489,-

.ƒ179,

1/199,

i/259,

,/299,

'ƒ329,

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