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Geen uitvallers avondvierdaagse
Ondanks de blaren op de eerste
avond, zijn er dit jaar geen uit-
vallers te melden, tijdens de
door de gymvereniging 'Sparta'
georganiseerde avondwandel-
vierdaagse. De ideale weersom-
standigheden maakte het wan-
delen in de prachtige Vordense
natuur tot een waar feest.

Tijdens de intocht waren dit jaar
meer belangstellenden dan voor-
gaande jaren. Ook hier zal het
weer een rol hebben gespeeld."
Deze intocht, muzikaal onder-
steund door de muziekkorpsen
'Concordia' en 'Sursum Corda'
kende een strak schema. Nadat de
medailles waren uitgereikt en de
wandelaars met bloemen waren
uitgedost, ging het slechts zeven
minuten later dan gepland via een
aantal straten naar het eindpunt
de openbare basisschool waar de
stoet werd ontbonden.

Niet alleen voor de organisatie en
de EHBO een drukke week, ook
voor de heer Hogenkamp. Hij was
gedurende vier avonden op de
fiets in touw om te bekijken welke
groep wandelaars als de meest
'ideale' groep kon worden aange-
merkt. De wandelaars werden
daarbij beoordeeld op zang, ge-
drag en netjes wandelen. De wis-
selbeker ging net als vorig jaar
naar de groep van de voetbalver-
eniging 'Vorden'. In 1997 ging
'Sparta' met de eer strijken!

In totaal hebben 570 wandelaars
de wandelklus geklaJB waarbij
de deelnemers kondenKÏezen uit
twee afstanden te weten de vijf of
de tien kilometer. Verder werden

er 15 speldjes uitgereikt aan wan-
delaars die zomaar een avond van
de partij waren. Na afloop bedank-
te Ellen Rabelink namens 'Sparta'
alle deelnemers, de vele vrijwilli-

EHBO en de muziek voor
h inedewerk ing . De data voor
de avondvierdaagse in het jaar
2000 zijn inmiddels ook al bekend:
19 tot en met 22 juni.

Brandweer in actie bij Ot & Sien
Maandag 14 juni moest de
brandweer in actie komen bij
peuterspeelzaal Ot en Sien aan
het Jebbink. Om 20.00 uur
kwam er een melding binnen
dat de C.V.-ketel ontploft was,
terwijl bestuur, leidsters en vrij-
willigers in vergadering waren.

In totaal 7 personen lagen ver-
spreid in het gebouwtje met ver-
wondingen variërend van duize-
ligheid tot diepe bewusteloosheid.
Vanwege de rookontwikkeling
moesten de brandweerlieden met

persluchtmaskers op het gebouw
in om 'de slachtoffers' naar een
veiliger plaats buiten het gebouw
te slepen.
Gelukkig betrof het een oefening
van de brandweer, waarbij de peu-
terspeelzaal als oefenlocatie fun-
geerde. Zo konden de brandweer-
mannen dit gebouw verkennen,
zodat bij echte hulpverlening één
en ander minder onbekend zal
zijn. Vooral het feit dat alles in de
peuterspeelzaal op "mini-hoogte"
is, was een nieuwe ervaring en dus
even wennen tijdens de zoektocht.

Niet alleen was het voor de brand-
weermannen een nuttige avond,
ook de 7 mensen van Ot en Sien
vonden het een leerzame avond.
Zij werden na de oefening gewe-
zen op de aanwezigheid van poe-
der- en waterblusapparatuur én
wanneer wat gebruikt moet wor-
den. Ook konden ze met beide
soorten een brandhaard blussen
op de voorliggende parkeerplaats.
Hierdoor is de angst van "hoe zal
het toch werken?" weggenomen.
Na afloop werd de oefening geëva-
lueerd op de brandweerkazerne.

Zwemmen om
Vordense titel
Aansluitend aan de zwemvier-
daagse worden zaterdag 26 juni
in het zwembad "In de Dennen" de

open Vordense jeugdzwemkam-
pioenschappen gehouden. Deze
kampioenschappen worden afge-
sloten met een familieestafette.
Voor deze familieestafette dient
het team te bestaan uit 2 ouders
en 2 kinderen. De afstand: 100 me-
ter vrije slag.
Deelname voor de jeugdzwem-
kampioenschappen is gratis. Men
kan zich tot en met vrijdagavond
25 juni aan de kassa van het
zwembad opgeven. Het program-
ma omvat die dag: 25 meter
schoolslag voor jongens en meis-
jes tot en met 10 jaar; 25 meter
schoolslag voor de groep 11 t/m 13
jaar; 25 meter vrije slag jongens en
meisjes tot en met 10 jaar en de
groep 11 t/m 13 jaar; 25 meter rug-
slagjongens en meisjes tot en met
10 jaar en voor de groep 11 t/m 13
jaar. Direct na afloop vindt de
prijsuitreiking plaats. Voor de
kampioenen worden wisselbekers
beschikbaar gesteld. Om in de prij-
zen te vallen dienen de deelne-
mers/sters op alle te zwemmen
nummers uit te komen.
Tijdens deze zwemkampioen-
schappen is het diepe bassin vanaf
15.30 uur gesloten om zodoende
de deelnemers aan de zwemkam-
pioenschappen de gelegenheid te
geven om in te zwemmen. Voor na-
dere informatie kan men bellen
0575- 551203.

Achtkastelentocht
De gemeente Vorden geniet lande-
lijke bekendheid van onder andere
de fietstochten die in de zomer-
maanden langs de Vordense kaste
len worden gehouden.
Woensdagmiddag 23 juni staat de
eerste 'Achtkastelentocht' op de
agenda van de plaatselijke WV. De
start is vanaf het Marktplein. De
meefïetsende gids zal onderweg
het een en ander over de kastelen
vertellen.

Palestijnse olijfolie
In de heuvels van de Westelijke
Jordaanoever ligt de basis voor
deze 100% natuurzuivere olijfo-
lie, Tiet vloeibare goud'.

Voor de Palestijnse olijfboeren
heeft de teelt, naast dat ze hier-
voor een faire prijs krijgen, nog
een onschatbare symbolische
waarde: een Palestijns exportpro-
duct, van Palestijnse grond. Van
olijf tot olie. Reeds duizenden ja-
ren lang vindt de winning van
olijfolie volgens dezelde methodes
plaats. De productie gebeurt in fa-
milieverband. De olijven worden
nog steeds handmatig geoogst.
Om beschadigingen te voorko-
men, worden de vruchten opge-
vangen in netten, nadat ze met
speciale harken van de takken ge-
ritst zijn. Vervolgens gaan ze in
manden en bakken naar molens,

waar ze vermalen worden tot
pulp. Uit deze pulp perst men de
olie, doorgaans met mechanische
persen.

'Eerste koude persing' en 'vierge'
Op het etiket van de nieuwe olie
staat 'eerste koude persing'. In het
verleden toen de persen nog iet zo
krachtig waren, stortte men na de
persing heet water over de olijven-
pulp. Zo werd de olie vloeibaarder,
zodat ook nog olie gewonnen kon
worden uit die resten bij een twee-
de of zelfs derde persing. 'Koude
persing' werd zo synoniem voor
'eerste kwaliteit'. "Vierge' iss een
aanduideing van de zuurtegraad
van de olijfolie. "Vierge' olijfolie is
ongeraffineerde olijfolie met een
zuurtegraad tot 2 %. De olijfolie is
verkrijgbaar bij de Wereldwinkel
in Vorden.

Kastelentoer
Zondag 27 juni houden "De
Graasfchaprijders" de zogenoem-
de "Kastelentoer", een toertocht
over een afstand van 180 kilome-
ter. Deze tocht voert de deelne-
mers geheel door de Achterhoek.
Het vertrek is vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan 2A. Er worden
prijzen beschikbaar gesteld voor
de verst komende motorrij dster
c.q rijder en voor de motorclub
met het grootst aantal deelne-
mers.

Musical uitgesteld
In verband met het overlijden van
één van de kinderen van de
Dorpsschool kwam de musical-uit-
voering 'Beau Soleil' op dinsdag 22
juni te vervallen. Deze uitvoering
was speciaal bedoeld voor de ou-
deren in Vorden. De musical is één
week uitgesteld en wordt uitge
voerd op dinsdagmiddag 29 juni.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. M. Beitier, H. Avondmaal, koffiedrinken
na afloop in De Voorde; 19.00 uur zangdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27juni 10.00 uur ds. D. van Loo, Didam, m.m.v. jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27juni 10.00 uur ds. HA. Speelman, afscheidsdienst; 19.00
uur zangdienst in de Ned. Hervormde kerk.

RJC kerk Vorden
Zaterdag26juni 18.30 uur eucharistieviering, m.m.v. De Vordering.
Zondag 27 juni 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 juni 17.00 uur woord/communiedienst.
Zondag 27 juni 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
27-28 juni pastor F. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 526965.

Huisarts
26-27 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 26-27 juni J.H.H, de Lange, Lochem, tel.: (0573)
254357. 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) 5512 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 09(K>-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.

vyy-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.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltjeidek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) H68 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 1 1 2
AMBULANCE: dag en nacht 112

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.

• Wandel-puzzeltocht zater-
dag 26 juni a.s. Start: vanaf
20.00 uur bij 't Wapen van 't
Medler. 2 en 3 juli Medler-
feest. Toneel, volksspelen en
feestavond! Oranjecommissie
Medlertol

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

• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheer-
sen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info A. Eij-
sink, (0575) 57 21 27

• Te koop: zonnescherm 5,35
m breed; 1 bosmaaier (Ro-
bin); 1 gashaard. Tel. (0573)
45 31 44

• Te koop: nieuwe aardappe-
len. Fam. Scheffer, Nïeuwen-
huisweg 1, Vorden (Delden),
woensdags gesloten

• Gezocht: mensen die 5,10,
15 Jtg onder-/overgewicht

en dit willen beheer-
begeleiding. Tel.

(0575) 46 72 22

• Te koop: nieuwe aardappe-
len. Steenblik, Nieuwenhuis-
weq .̂ Vorden, geopend dins-
dajHpnderdag en zaterdag

• Te koop gevraagd: kuil- of
hooigras. Tel. (0575) 55 67 66

• Aangeboden: elektrische
grasmaaimachine f 65,-. Tel.
55 19 28

• Te koop: scooter Peugeot
SV b.j.'94, g.o.h., zeer weinig
gelopen. Tel. (0575) 44 14 39

• Voor de te houden Plein-
markt en veiling kunt u goede-
ren opgeven via tel. 5514867
551961/553081 en 551673

• Vordense klootschietma-
rathon zondag 4 juli. Start
vanaf 10.00 uur bij Scheffer in
Delden, Nieuwenhuisweg 1.
Opgave t/m 3 juli tel. (0575) 55
1328

• Nieuw bij de Wereldwinkel:
Palestijnse olijfolie. Daarmee
zit u gebakken!

• 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

• Wandel-puzzeltocht zater-
dag 26 juni a.s. Start: vanaf
20.00 uur bij 't Wapen van 't
Medler. 2 en 3 juli Medler-
feest. Toneel, volksspelen en
feestavond! Oranjecommissie
Medlertol

• Te koop: nieuwe aardappe-
len en aardbeien. Diverse
soorten verse groenten. Diver-
se.soorten koolplanten; sla- en
andijvieplanten; komkommer-
en tomatenplanten. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

Blik, daar zit wat in!
Vlees van Hollandse bodem
makelijk voor uw vakantie

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 schnrtzels
f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

F 1,75 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1j— per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram gebraden
gehakt

f 0,98
100 gram boeren snij worst

f 1,89

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,1

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
1 kiio f 9,95

Pampa schijven
5 halen 4 betalen

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 boerengehakt schnitzels

+
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

Heerlijk verse MonChou
VI33Ïen 'n zomerse verrassing goed

M 4 J™ QB

T l O»
voor 14 royale punten

voor maar

'n kleinere variant

Appel-caramel

voor f8*50

Gallee-pencees
gewoon geweldig lekker

]:% ter kennismaking
m f f l?5

V Ï̂JP wan 1.85 voor • •• p. st.

É̂î î||̂ ^ Dit moet u geproefd hebben

Alles even o o o o O O O
lekker

'n nieuw broodje
••• Energus • • •

Vol energie, heeft alles wat opbouwt.
Uw bakker, uw dokter

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

voor uw

Vliegticket

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.
Vorden, /utphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 -M
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

•

Is uw afstandsbediening

stuk?
Wij leveren ze u weer

vanaf f 45f—

HENDRIKS
radio/tv/camerareparaties
Telefoon (0575) 52 38 43

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514



Luuk en Vera willen u laten
weten, dat hun zusje

Iris
zal heten.

Geboren op 30 mei 1999;
2560 gram en 46 cm.

Dochter van:
Roy en Mariël
Steg h u is

Baaksevoetpad 7
7255 KV Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 22 95

Mariël en Iris rusten tussen
12.00 en 15.00 uur

FUORAN JULIÈT

Op 15 juni 1999 is onze doch-
ter en ons zusje

Floran
geboren.

Erik&Astrid
Derksen-Westerhof
Charlotte, Sophie

Loolaan 20
7001 CR Doetinchem
Telefoon (0314) 32 70 66

Frank
heet onze zoon.

Hij is geboren op 15 juni 1999
om 15.32 uur, weegt 4215
gram en is 54 cm lang.

Harry, Tonnie, Daan en
Tara Luesink-Halfman

Addinkhof 6
7251 VG Vorden
Tel. (0575) 55 34 91

Opnieuw werd liefde leven,
ons is een zoon en broertje
gegeven.

Stephen
Constantijn Jan

19 juni 1999

Hans Weenk
Gea Weenk-
van Zuilekom
Thomas

Pieter van Vollenhovenlaan 4
7251 AR Vorden

Jantje en Gerrit Haaring be-
danken iedereen voor het wel-
slagen van hun 50-jarig huwe-
lijksfeest.
Het was voor ons een onver-
getelijke dag.

'Klein Zelle'
Hengelo (Gld.)

Langs deze weg willen wij een
ieder hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en
cadeaus welke ons 55-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

J. Groot Roessink en
H.J. Groot Roessink-
Norde

Vorden, juni 1999

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn dierbare
man, onze vader, schoonvader
en opa

HENDRIK DOORNINK

betuigen wij u onze oprechte
dank

M.J. Doornink-Dijkman
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juni 1999

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Gerben Vruggink
en
Monique Fritz

gaan trouwen op vrijdag 2 juli om
14.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in de
feesttent aan de Hamminkweg 3 te
Vorden.

K

Hamminkweg 3
l 7251 RB Vorden

Op zaterdag 3 juli 1999 is het 25 jaar
geleden dat wij

Herman en Gerry Walgemoet

elkaar het ja-woord gaven.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan.

leder die ons en onze kinderen hier-
mee wil feliciteren, is van harte wel-
kom op zaterdag 3 juli a.s. van 16.00
tot 17.30 uur bij zalencentrum De
Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Barchemseweg 22
7261 DC Ruurlo

Ons zonnestraaltje is nu ons sterrenkind

Geboren:
20 september 1990

Overleden:
19 juni 1999

MARI-LYNN ̂ ENASALVAS

Mari-Lynn is zaterdag 19 juni overleden.
Na 3 weken ziek te zijn geweest is men er niet in geslaagd
haar te redden.

Op woensdag 23 juni van 19.00 tot 19.30 uur is er gele-
genheid om afscheid van M|feLynn te nemen, ze zal dan
zijn opgebaard in het uitvaeWcntrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

Mari-Lynn zal in besloten kring worden begraven.

Ronald Rondeel, Henny Albers, Debra en Nico Menasalvas

Contactadres:
Storm van's-Gravesandestraat 9, 7251 XE Vorden

Zaterdag 19 juni is ons klasgenootje

MARI-LYNN

overleden.
Wij zullen haar missen.

swtftibfe
TTci/non.

Leerkrachten openbare basisschool 'De Dorpsschool'

Zaterdag 19 juni is de leerlinge van onze school

MARI-LYNN

plotseling overleden.

Wij wensen haar ouders en zus heel veel sterkte toe.

Bestuur
Medezeggenschapsraad
Ouderraad openbare basisschool
'De Dorpsschool'

Gooidet -
kolen maar vast

5 procureur/appen | 11
gemarineerd m \J

Suprise bal,
gehaktbal met stoof -
groenten, 100 gr.

gebraden kipfilet
Casselerrib,
filet Americain, (wo
gr. per soort) samen voor

barbecuesalade,
495 WO gr.

bami of nasi
500 gr.

o
3

98

78

satévlees,
gemarineerd, 100 gr. 159 Montenauer

Ardennerham, 100 gr.

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

C%fe?&a?2&

^be juni opopenen w

Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom
tijdens ons 'open huis'.

JAN EN DINIE VAN ARK
Wildenborchseweg 19

Wegens familiefeest zijn wij

vrijdagavond 25 juni vanaf 18.00 uur

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
kunstmest

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Palingkwekerij/rokerij

Argo
Te koop t?erse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk

Telefoon (0575) 46 37 43

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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



QEMEENTE BULLETIN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
'M,: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(Wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uw-
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

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

RIJSTELLING VOOR VERBOUW BOERDERIJ
ZUTPHENSEWEG 90

Burgemeester en wethouders van Vorden willen vrijstelling verlenen van
het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" (overgang van agrarische
naar woondoeleinden) voor het verbouwen van de boerderij op het per-
ceel Zutphenseweg 90, sectie L, no. 426. De bouwplannen liggen met in-
gang van donderdag 24 juni tot en met woensdag 7 juli 1999 bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage. U
kunt in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

IJDELIfKE VERKEERSMAATREGELEN

Op 19 juni is er een buurtfeest in de Voornekamp. In verband daarmee is
de Voornekamp op die dag van 14.00 tot 01.00 uur vanaf perceel nr. 23 tot
en met 29 afgesloten voor alle bestuurders.

Op 26 juni is in verband met een buurtfeest het Elshof tussen de huis-
nummers l tot en met 15 van 15.00 tot 01.00 uur afgesloten voor alle be-
stuurders.

OUWAANVRAGEN

plaats
Lindeseweg 13
Zuivelhof9
IJselweg 27a,
Vierakker

aanvrager inhoud datum ontvangst
M. ten Have uitbreiden woning 11-06-99
J. Groot Wassink bouwen bergruimte 14-06-99
LA.M. Rouwenhorst uitbreiden woning 15-06-99

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

£* VERGUNNINGEN
Bouwvergunningen

plaats aanvrager^fc
Ambachtsweg 4 J. van KraneiKi

inhoud
rg bouwen dakkapel

vrijstelling

Molenweg 30 J.W.J. Bruggeman

melding bouwvoornemen

plaats
Holtmaet 7

sloopvergunning

plaats
IJselweg 12,
Vierakker

aan'
B. Hue

Lvraaer
• W

bouwen serre met luifel

inhoud
bouwen bergruimte

aanvrager
B. Wondergem

inhoud
slopen schuur

kapvergunningen

plaats
Zutphense
weg 38

Vordensebos-
weg l

aanvrager
Gems
Metaalwerken b.v.

M.W.C.T. Dierldng

inhoud
vellen 3 are
fïjnspar en
dunnen 20 are
gemengd bos
vellen 8 eiken

herplantplicht
3 are
gemengd
bosplantsoen
(maat 40-60)
9 inlandse
eiken (stamom-
trek 25-30 cm)

overige vergunningen
plaats aanvrager
Wïchmond RTV Vierakker/Wichmond

inhoud
wielerronde Wichmond
op 25 augustus 1999

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.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning (art. 8.25 Wmb en art.
3:33 Awb)

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

liggen met ingang van 25 juni tot en met 22 juli 1999, ter inzage de be-
sluiten tot intrekking van
de aan

1. de heer B.G. Pardijs, Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond, ver-
leende oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 20
april 1993, voor een schildersbedrijf annex dakdekkersbedrijf, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 604,
adres inrichting: Lankhorsterstraat 12 te Wichmond. Daarin is begre-
pen een melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van 2 no-
vember 1995, voor het wijzigen van een veeschuur in een kantoorge
bouw. Het perceel is thans in eigendom bij de heer J-P.Th. Kalkwijk;

2. mevrouw WJ. Besseling-Buiting, Koekoekstraat l, 7233 PB Vierakker,
verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 21
juli 1992, voor een landbouwmechanisatiebedrijf, op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 22, adres inrichting:
Koekoekstraat l te Vierakker;

3. de heer L.W. Bargeman, Kerkhoflaan 7, 7251JW Vorden, verleende op-
richtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 24 sep-
tember 1996, voor een hoveniers- en bestratings- bedrijf, op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, nummers 1020 en
1021, adres inrichting: Kerkhoflaan 7 te Vorden. Dit perceel is thans in
eigendom bij de heer J. Muntjewerff.

Strekking van de besluiten:
Wij hebben besloten de milieuvergunningen volledig in te trekken, om-
dat op de bedrijven langer dan 3 jaar geen handelingen meer zijn ver-
richt met gebruikmaking van de milieuvergunning.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.
BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 4 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 23 juli 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde ter-
mijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 4 weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht ver-
klaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak is beslist. Inlichtingen: bureau mi-
lieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

openba^Hcennisgeving intrekking vergunning (art. 8.26 Wmb en
art. 3:33 Awb)

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

ligt mer^Bang van 25 juni tot en met 22 juli 1999, ter inzage het besluit
tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B. Wolbrink, Broekweg l,
7234 SW Wichmond, op 6 november 1990 verleende vergunning inge-
volge de Wet milieubeheer, voor een agrarisch bedrijf voor 120 vleesvar-
kens, op het perceel plaatselijk bekend Broekweg l te Wichmond, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 128. Strekking van het
besluit: Vergunninghouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking
van zijn vergunning om de productieruimte voor (bruto) 350,5 kilogram
NH3 (netto 210,3 kilogram NH3) over te dragen aan het agrarisch bedrijf
van de heer AF. Meijerink, Hoge Slagdijk 2, 7251 MR Vorden. Deze rech-
ten zijn verplaatsbaar. Op deze transactie zijn de voorwaarden van het
Ammoniakreductieplan van toepassing, waarbij voor ontvangende in-
richtingen, die minder dan 300 mol depositie veroorzaken, 40% emissie
en 5% depositiekorting op de over te dragen rechten geldt. Na afronding
van de transactie neemt de depositie op het ontvangend bedrijf toe van
185 naar 195 mol. De verplaatste emissie neemt af met 67,7% (benodigd
minimaal 40%) en de depositie neemt af met 68,5% (benodigd 5%). Aan
de ARP-doelstellingen wordt dus ruimschoots voldaan. Na afronding van
deze transactie houdt vergunninghouder 17,5 kilogram NH3 over voor
het houden van schapen, waarvoor hij een nieuwe vergunning aan-
vraagt. De depositie neemt af van 32 naar 1,5 mol.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 4 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 23 juli 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde ter-
mijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 4 weken na de
terinzagelegging van kracht worden.Een niet terstond van kracht ver-
klaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak is beslist. Inlichtingen: bureau mi-
lieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



URGERZAKEN OP 29 JUNI 1999 GEOPEND VAN 183O TOT 193O UUR

Op dinsdag 29 juni is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen. De eerstvol-
gende avondopenstelling is op 31 augustus 1999.

OUWEN TUINHUISJE HET WIEMELINK 11

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 5 lid 5.8 sub e) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" voor het bouwen van een tuinhuisje op het
perceel het Wiemelink 11 te Vorden. De vrijstelling maakt het mogelijk om het tuinhuisje op minder dan 5 me
ter uit de erfgrens te plaatsen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 24 juni tot en met 21 juli 1999, ter inzage ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

AFVAL APART

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 24 juni tot en
met 4 augustus 1999, voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het door hen vastgestelde uitwerkings-
plan ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
het bestemmingsplan "Vorden Noord", uitwerking "het
Joostink".

Het plan voorziet in de uitwerking van de noord-westhoek
van het nieuwe woongebied "het Joostink" met onder andere
de mogelijkheid voor de bouw van een rij van acht en drie
vrijstaande woningen en een ontsluiting voor (alleen) lang-
zaam verkeer op de Zutphenseweg.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn
van ter-inzage-legging, tegen het besluit tot vaststelling
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn,
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het plan ver-
krijgt rechtskracht daags na afloop van de termijn van ter-
inzage-legging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd.
Het treedt dan niet in werking totdat op het verzoek om voor-
lopige voorziening is beslist.

Vorden, 23 juni 1999.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van
Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

van donderdag 24 juni t/m zaterdag 26 juni

Diverse dagaanbiedingen met

RocKs
DONDERDAG 24 JUNI

Bij aankoop van 1 kilo

HAMROLLADE

50 lRocRs$> gratis
van 48£0 voor 15,90

VRIJDAG 25 JUNI

Bij aankoop van 1 kilo

SUCADELAPPEN

50

van 23,90 voor

grati§

16,90

ZATERDAG 26 JUNI

Bij aankoop van 1 kilo

SHOARMAVLEES

50 gratis
van voor

Sinasappelvlaai
Woudvruchtenvlaai
Appelspeciaal vlaai t

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf donderdag 24 juni tot en met 21 juli 1999, op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juni 1999 ongewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan "Vorden West en Zuid,
partiële herziening 1998.

Dit plan voorziet in de bouw van twee woningen op een per-
ceel grond aan de Christinalaan (terrein voormalige brand-
weerkazerne).

Tegen het ontwerp-plan zijn geen zienswijzen ingebracht
zodat, behoudens diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, niemand gerechtigd is
bedenkingen bij gedeputeerde staten van Gelderland in te
dienen.

Vorden, 23 juni 1999

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van
Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Nieuw boek Vordense kinderboekenschrijfster Martine Letterie:

Ondanks haar leeftijd - 40 jaar
- heeft ze het gevoel dat ze al-
tijd een beetje kind is gebleven.
Misschien is dat ook wel de re-
den waarom Martine Letterie
uit Vorden kinderboeken-
schrijfster is geworden en zich
zo goed kan inleven in de bele-
vingswereld van de jeugd.
Afgelopen maand kwam haar
vijfde boek uit. Tocke en het ge-
heim van Magnus' speelt zich af
in Groningen en neemt de lezer
mee naar de middeleeuwen.
Het boek gaat over de veldslag
tussen de Vetkoopers en de
Schieringers en is geschreven
in opdracht van de Stichting
Oude Groninger Kerken.

"De stichting wil door middel van
dit boek de jeugd kennis laten ma-
ken van de diverse kerken in
Groningen. Het boek is dus met
een bepaalde achterliggende ge-
dachte geschreven en er komen
dan ook diverse kerken in voor", al-
dus Martine Letterie die vervol-
gens benadrukt dat het wel een
echt spannend kinderboek is ge-
worden. "De stichting heeft mij
heel vrij gelaten. Ik mocht zelf be-
palen waar het boek over zou
gaan. Toen ik twee jaar geleden be-
naderd werd om dit boek te schrij-
ven was ik gelijk enthousiast. 'In
de middeleeuwen was het hier net
Bosnië', zei een van de bestuursle
den van de stichting destijds tegen
mij. Ik ben vervolgens de boeken
ingedoken en heb mij verdiept in

die periode en stuitte op de veld-
slag van Westemden tussen de
Vetkoopers en de Schieringers in
1938. Historisch gezien klopt het
boek dus ook. Ik heb er alleen van
alles bijgehaald."

De interesse van Martine Letterie
voor de middeleeuwen is eenvou-
dig te verklaren. Ze studeerde na-
melijk Nederlands met als hoof-

vak middeleeuwse literatuur.
'Voor mijn boeken moet ik vaak
heel veel archiefwerk verrichten.
Ik kan me voorstellen datje denkt
dat dit erg saai is, maar in werke-
lijkheid is het tegendeel het geval.
Voor mijn eerste boek heb ik bij-
voorbeeld mijn inspiratie opge-
daan in rechtbankverslagen.
Tijdens mijn archiefwerk kwam ik
er achter dat het rechtbankverslag

dat ik zat te lezen over een bende
ging en daar ben ik me toen verder
in gaan verdiepen. Je moet alleen
wel heel veel geduld hebben met
archiefwerk. En ja het is waar, ik
ben meestal veruit de jongste. De
mensen die in zo'n archief op zoek
zijn naar iets, zijn bijna allemaal
grijs of gepensioneerd. Laat ik het
zo zeggen, als je niet grijs bent,
dan val je daar ontzettend op".

lacht ze. Martine Letterie - moe-
der van drie kinderen - is inmid-
dels bezig aan haar vijfde boek.
Deze speelt zich af in de jaren ze
ventig en gaat over een jongen die
ontdekt dat zijn vader fout was in
de oorlog. Het boek verschijnt vol-
gend jaar voorjaar. "In de loop van
de tijd ben ik een stuk zekerder ge-
worden. Toen ik mijn eerste boek
had geschreven vond ik dat
doodeng. Ik schrok gewoon: ik heb
een boek geschreven, dacht ik
toen. In het begin was ik ook bang
er geen ideeën meer zouden ko-
men. Dat benauwde mij heel erg.
Nu ben ik veel zekerder en weet ik
dat de ideeën wel komen. Vaak op
de raarste momenten. Als ik dan 's
ochtends een paar uur heb ge-
schreven en daarna bijvoorbeeld
boodschappen ga doen of de was
ga op hangen dan komen vaak nog
de beste ideeën", aldus Martine
Letterie. Het is nooit de bedoeling
van haar geweest om een nog eens
een boek voor volwassenen te
schrijven. "Het is niet zo dat ik dit
als een tussenstap zie. Nee, kinder-
boeken schrijven is gewoon heel
leuk. Je moet alleen wel je taal
aanpassen. Zoals in het huidige
boek gaat het over een veldslag.
Daar kun je niet rijk bloed laten
vloeien. Je moet er namelijk wel
rekening mee houden dat het kin-
deren zijn die het lezen. In plaats
daarvan gebruik ik termen als
'kluiten vliegen om de oren' en
'valt uit het zadel'. En in het boek
valt slechts één echte dode."

Grote
inboedel-
verkoop

rde Jaeger*
Stationsstraat 20 - Ruurlo

vrijdag en
zaterdag a.s.

We hebben nog
36 intekenaren nodig!
Deze week bestelde een Vordens bedrijf een aantal exempla-
ren van 'Vorden '99' om deze straks in december als relatie-
geschenk aan te bieden. Dat brengt het bestelde aantal van
dit boek over de 300 ex.. We naderen dus de 350 ex. die
nodig zijn om dit boek over 'Vorden op de grens van twee
eeuwen' definitief uit te kunnen brengen.
Daarom een verzoek: pak nu even de telefoon en bestel bij
een van de drie adressen hieronder uw ex. Bij voorintekening
kost dit boek slechts f 24.50. Als u het straks na verschijnen
gaat kopen kost het f 29.50. Dit zijn de nummers:

55 1500
Bibliotheek

553100 55 1928
Boekhandel Bruna Redactie

Voor wie belangstelling heeft voor bijzondere ex. die in de toekomst wel-
licht een bibliofiele waarde zullen krijgen: er komt een beperkte oplaag
genummerde en in linnen band gebonden ex. voor de prijs van f 75.00.

D a m m e n

Terwijl de senioren vroegtijdig be
gonnen zijn aan de zomervakantie
is de jeugd van damclub Dostal
Vorden nog volop actief op meer-
dere fronten. Vorig jaar debuteer-
de Fleur Pardij s bij het Nederlands
kampioenschap voor meisjes met
een fraaie vijfde plaats. Dat smaak-
te natuurlijk naar meer en ook dit
jaar had ze zich overtuigend ge
plaatst voor dit kampioenschap.
Vorige maand werd dit toernooi
gespeeld in het Drentse Hijken.
Geïnspireerd door de schitterende
omgeving en ambiance stevende
Fleur Pardij s af op een geweldig re
sultaat. De in totaal dertien ron-
den waren verdeeld over drie da-
gen. Met fris spel had zij zich een
plaats veroverd in de kopgroep die
na twee dagen het klassement
aanvoerde. Dat beloofde dus een
spannend slot te worden. Onder
grote belangstelling van de ouders
en andere liefhebbers moest ze in
de grote finale dit keer voorrang
verlenen aan haar concurrenten.
Wel eiste Fleur Pardij s twaalf len-
tes jong een prachtige derde plaats
op! Een resultaat dat gezien mag
worden en gelet op haar spel veel
beloofd voor de toekomst. Met
deze derde plaats ziet zij net een
reisje naar Polen aan haar neus
voorbijgaan. Misschien dat Fleur
Pardij s nog kans heeft op een re
serveplaats voor het Europees
Kampioenschap dat in juli in
Polen wordt gehouden.
Ook andere jeugdleden van dam-
club Dostal Vorden laten van zich
horen. Bij het kampioenschap van
Gelderland voor welpen, leeftijds-
categorie 10 jaar, werd de
Vordense jeugd vertegenwoordigd
door Maarten Rensink en Jeroen
Peters. In het sterke gezelschap wa-
ren zij voor de duvel niet bang en
speelden fris van de lever. Bij de
jeugdopleiding staat het plezier in
het dammen centraal en voor het
bereiken van dit doel krijgt de
Vordense jeugd les in de eerste be
ginselen van het dammen.
Dankzij die kennis konden
Maarten Rensink en Jeroen Peters
hun tegenstanders aardig de baas.

Bfej ons
in a nAchterhook
"'k G^^ffen nao de bibliotheek". Harry Venhuuzen deij de buuke
in een tasse en bon ze op de begagiedrager. "Za'k veur ow een
groot-letter boek metnemmen?". "Goed da'j d'r an denkt ", reep
Willemien deur de achterdeure, "en geef dan metene onze name
op veur dat boek oaver "Vorden 99", iej wet wel". Harry kek een
betjen zoer. "Mot dat dan, ko'w neet better wachten tot 't boek
klaor is?".
"Niks t'r van", snauwen Willemien weerumme. "in de biblio-
theek lig een proefboek waorin iej aadig kont zien hoe 't straks
wod. En danderbiej, iej betaalt biej veurintekening ok nog maor
effen vief gulden minder dan wanneer 't straks klaor is. Da's jao
gauw vediend". "Jaomaor", prebeern Harry nog, "wiej heb toch
buuke zat". Now kwam Willemien nao buutn met eur gezichte op
onweer. "Iej bunt ok wel zo'n eigenwies kreatuur. Begriep iej dan
neet da'j as Voddensen zo'n boek in huus heurt te hemmen?".
Stel ow veur: een boek oaver wat t'r now an 't ende van dizze
eeuw allemaole an de hand is in Vodd'n. Met foto's , gedichten en
teikeningen van schoolkinder. 't Schient een soort petret van onze
gemeente te wodn. As iej 't neet koopt dan schrief ik t'r zelf wel
veur in, zo'n boek is toch wat besunders?". Zo'n boek maakt ze
maor ens in de honderd jaor en biej de volgende uutgave in 2099
ligge wiej al lange met de neuze nao boaven.
"Geef mien dan maor geld met', zei Harry, "t zal nog wel een paar
cent kosten", "'t Kost maor f. 24,50 en dat hoef iej pas te betaaln
at 't boek klaor is, dat steet jao in de krante. At 't boek d'r teminste
kump want ze zek dat t'r minstens 350 biej veurintekening ve-
koch mot wean anders geet 't hele geval neet deur. Maor ze bunt
t'r now zowiet met dat ze d'r nog maor vieftig van te veurn mot
vekoopn en die denk ze wel biej mekare te schraapn.. Meschien
ko'j d'r better maor metene drie besteln dan he'w al vaste wat
veur Sinterklaos".
Zuchtend stapn Harry op de fletse. Willemien had eigenlijk wel
geliek want zo'n boek zol later veur de kleinkinder ok aadig wean.
Dan konnen die zien hoe eur grootvader ewerkt en eleafd hadde.
Willemien had wel een betjen geliek maor zoiets zeg iej natuur-
lijk neet tegen ow vrouw, bie'j ons in d'n * Achterhoek.

H. Leestman

Vanaf het begin mengden beiden
zich in de strijd om de topposities.
De eerste plaats moesten zij uit-
eindelijk na een spannend slot af-
staan aan hun grote concurrent.
Maar met de fraaie gedeelde twee
de plaats waren Maarten Rensink
en Jeroen Peters dik tevreden! Een
prachtig resultaat waarmee zij
zich geplaatst hebben voor het

Nederlands Kampioenschap dat la-
ter dit jaar wordt georganiseerd in
Culemborg.
Voor de statistieken en bekers
moest nog een barrage gespeeld
worden tussen de twee jonge
kemphanen. Maarten Rensink had
de langste adem en won de barra-
ge. De bokaal voor de derde plaats
ging dus naar Jeroen Peters.



OPHEFFINGSUITVERKOOP
DE DIERENSHOP HENGELO (GId.) Spalstraat 12, telefoon (0575) 46 23 96

Slijterij I S U P E R D E BOER
Yvonne en Wilbert Grotenhuys A L T 1 J D

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 3 juli 1999

Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00
vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00

Schoonmaak- en
Schoorsteenveaabedrijf

G L l Nf M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GLEN GRANT
PURE MALT

70 CL VAN 3895
VOOR 3295

+ 10 ROCKS

SOMBRERO
TEQUILA

70 CL VAN 2695
VOOR 2295

-l-10 ROCKS

FLORIJN JENEVER
2 LTR VAN 4390

VOOR 3950
-i-10 ROCKS

WHYTE & MACKAY
WHISKY

70 CL VAN 2995
VOOR 2695
+ 20 ROCKS

FLORIJN
VIEUX

LTR VAN 2395
VOOR 2095
+ 10 ROCKS

BACARDI
BLACK/WHITE

70 CL 2695
+ 50 ROCKS

GLEN GRANT
10 YRS MALT

70 CL VAN 4895
VOOR 4195

+ 10 ROCKS

""" "*" "" 'ISIE

ledere
donderdag
5 broden

12,95
Vers van de

warme bakker

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden lantfiim

i k gehandicapten is op
i'.aan niet iets van ends

Al 50 jaar iel de Zonnebloem zich m voor
zieken en gehandicapten Dit jaar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zon
nebloem Dankzij de hulp van 6400 vrij

Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties1 Giro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem

Geweldige 1-2-3 aanbiedingen
bij AH

"̂•••i
3 HALEN
BETALEN -AH pizza's

Bolognese / Salami / Veroura

5,98an 8,97 voor

AH huiswijn
diverse soorten

van 17$5 voor

3 HALEIT
BETALEN •

11,90

Pepsi, Sisi,
7-up

3 HALEN"*
2 BETALEN -

van 7f65 voor 5,1O

Remia vlees-
en vissauzen

3 HALETTl
BETALEN

wan 4 47 Vnor 2,98

3 HALEN*
BETALEN

11,98

Barbecue
briketten

3 HALEN*
2 BETALEN ^

Aanbieding van de week

HOH
gehakt

kilo van 11,50 voor 4,98

Galia
meloen

per stuk van 3,50 voor

van 23,85 voor 15,901 Ook dèt is Albert Heijn
*'ïi:i,^:i;ï-*-::r\.'..:'...::.:'l Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 1205



Veel deelnemers aan Wildenborchse Proms tijdens Oranjefeesten in de Wildenborch

Bert Kornegoor schutterskoning
De toneelvereniging TA.O. (Tot
Aller Genoegen) en het bestuur
van de Oranjevereniging in de
Wïldenborch hebben nog een
poos de tijd om te beslissen of
er in het jaar 2000 weer een
playbackshow ( overigens zon-
der wedstrijdelement) wordt
opgevoerd of dat men weer zal
teruggrijpen op het bekende re-
cept van de blijspelen.

Dat laatste een "oeroude" traditie
dat dit jaar voor het eerst werd
doorbroken met de "Wilden-
borchse Proms". Gedurende twee
avonden kwamen de Wilden-
borchers in de Kapel volop aan
hun trekken. Alsof Dorus weer te-
rug was op aarde zo perfect wer-
den de "Twee motten geplaybackt".

Datzelfde gold overigens in het
door Reint Mennink aan elkaar ge
prate programma van circa 2,5
uur. Olga Lowina, Meatloaf, "In
een rijtuigie"; fragmenten uit "De
Jantjes" en diverse musicals, ze
kwamen in een rap tempo aan het
publiek voorbij. De bloemen voor

de artiesten, allemaal leden van
TA.O., waren dan ook dik ver-
diend.

Zaterdag was de dag van de
Oranjefeesten dat begon met een
ballonnenoptocht vanaf de

Nij landweg naar het feestterrein
nabij kasteel Wildenborch. Dit al-
les muzikaal ondersteund door de
muziekvereniging "Concordia". Er
was dit jaar een nieuw onderdeel
aan het programma toegevoegd nl
het gooien met een hooivork. Op

z'n Aschterhoeks een "gave!" ge
noemd. Op het oog gevaarlijk. In
werkelijkheid niet want de plek op
het feestterrein waar met de gavels
werd gegooid was goed afge
schermd. De winnaar Evert Otten
gooide 29 meter.
Bij het Vogelschieten werd Bert
Kornegoor schutterskoning. De
overige prijzen werden behaald
door: 2 Gerda Wezinkhof; 3 Hans
Ezerman; 4 Gerrit Bijenhof.; 5
Evert Otten. Schijfschieten: l Bert
Kornegoor; 2 Frits Pladdet; 3 Wim
Vreeman; 4 Gerry van Amstel.

Stoelendans: l Gerda Bijenhof; 2
Annet Mennink; 3 Ilze
Maalderink. Sjoelen: l Johanna
Tragter; 2 Johan Pardij s; 3 Gerry
van Amstel. Dogcarrijden: l Karin
Tiemessen; 2 Jacquelien
Langwerden; 3 Erik Ebbink.
Hooivorkgooien (Heren): l Evert
Otten; 2 Erik Ebbink; 3 Jan Willem
Kornegoor. Idem (Dames): l Stien
Brinkerhof; 2 Jurrie Klein Brinke; 3
Frieda te Lindert. Kegelbaan: l
Dick Pardijs; 2 Gerry van Amstel; 3
Erik Pardijs; 4 Toos Pardijs.

l

Het is zeker de moeite waard.

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 35

op de niet afgeprijsde zomercollectie

10% korting

GELRE VORDEN/WARNSVELD
Organiseert

fietsvierdaagse
van 5 t/m 8 juli
Start: Dorpscentrum te Vorden vanaf 18.30 uur.
Inlichtingen telefoon 44 13 72

Drie leden schietvereniging Wildenborch 40 jaar lid

Jubilarissen gehuldigd

Schietvereniging Wildenborch heeft zaterdagavond in 't Wapen van 't
Medler drie leden in het zonnetje gezet. De heren H. Berenpas, M.
Kornegoor en J. van Amstel vieren dit jaar hun 40-jarig jubileum en kre-
gen een tinnen wandbord met inscriptie uitgereikt. Voor de echtgenotes
was er een bos bloemen. De huldiging vond plaats tijdens de jaarlijkse
feestavond van SV Wildenborch. Op de foto van links naar rechts: me-
vrouw Berenpas, de heer H. Berenpas, mevrouw Kornegoor, de heer M.
Kornegoor, de heer J. van Amstel en mevrouw Van Amstel.

JUNI
ledere dag:

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

23 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

23 HSV de Snoekbaars:
seniorwedstrijd kanaal

25 t/m 27 Internationaal
Folkloristisch Eurofestival

27 Vorden zingt in de Dorpskerk
28 HSV de Snoekbaars: Vierhoek

wedstrijd
29 ANBO: hele dag fietstocht van-

af Marktplein; info 5S2747/
552255

30 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

JULI
Iedere dag:

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

1 HSV de Snoekbaars:
Seniorwedstrijden

2 Medlertol: Oranjefeest
'"" Medlertol: Oranjefeest

4 HSV de Snoekbaars:
Seniorwedstrijden

7 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

10 De Knupduukskes: folkloristi-
sche fietstocht

11 HSV de Snoekbaars:
Koppelwedstrijd

13 ANBO: halve dag fietstocht
vanaf Marktplein;
info: 552747/552255

14 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

17 HSV de Snoekbaars:
Seniorwedstrijden

18 VRTC Achtkastelenrijders:
zomertocht 40 km

18 De Wiersse: openstelling tuin
21 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 De Wehme: Welfare handwerk-

middag
22 Vordens Zomerfeest
23 Vordens Zomerfeest
24 Vordens Zomerfeest
24 Wichmond: braderie
25 Wichmond: braderie
25 De Wiersse: openstelling tuin
28 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink

M o tor cros s

Afgelopen weekend was de Grand
Prix zijspancross in Nederland
(Varsseveld). Voor Bart Notten en
Gerwin Wijs zeker geen onbeken-
de baan. Dat bleek ook wel, want
tijdens de kwalificatie had van
Werven / Notten de Ie tijd. Zelfs
nog voor de vorig jaar wereld kam-
pioen geworden Sergis/Rasmanis
Kops / Wijs had de 5e tijd.
Zo mooi als het weer zaterdag was,
zo slecht was het zondag. Voor de
zijspancrossers werd de baan dus
een stuk zwaarder. Toch hebben
de Vordense bakkenisten het goed
gedaan. In de Ie manche is van
Werven / Notten, na een matige
start toch nog 6e geworden en
Kops / Wijs 7e. Deze uitslag was tot
de finish spannend, want het was
de hele manche stuivertje wisse
len tussen de twee zwagers.
Tijdens de tweede manche was er
minder concurrentie tussen Bart
en Gerwin. Hier is van Werven /
Notten weer 6e geworden ondanks
een kapotte achterrem. Kops /Wijs
had een erg goede start maar zak-
te steeds verder terug. De koppe-
ling had het begeven. Toch zijn ze
nog lle geworden. De eerst vol-
gende belangrijke wedstrijd voor
de crossers is over 2 weken in
Frankrijk.

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Duivensport

De postduivenvereniging Vorden
nam het afgelopen weekend deel
aan twee wedvluchten. Een vlucht
vanaf Bourges over een afstand
van ruim 620 kilometer met als
'grote' winnaar A. en A. Winkels.
De eerste vier plaatsen waren voor
deze combinatie.
De uitslagen waren: A. en A.
Winkels: l, 2, 3, 4, 15, 17; J. Meyer
5, 18; J. Burgers 6; E. Bruinsma 7;
M. Tiemessen 8; W.Oldenhave 9,
11, 14, 19, 20; G en H Boesveld 10;
C. Bruinsma 12; M. Olieslager 13;
H. Eykelkamp 16.
In de wedvlucht vanaf St. Quentin
over een afstand van 330 kilome-
ter was de combinatie van G. en H.
Boesveld het meest succesvol. Hier
waren de uitslagen: G en H.
Boesveld: l, 4, 5, 7, 8,13,14, 18,19;
A en A Winkels 2, 3, 12; Roy
Eykelkamp 6; T. Wesselink 9; C.
Bruinsma 10,17; W. Oldenhave 11;
J. Meyer 15,16; J. Burgers 20.

Paardensport

Op zaterdag 12 juni was er een
wedstrijd voor ponies in Lochem.
Hier werden de volgende prijzen
behaald. Marina Gotink met Goof
werde twee keer tweede met 159
en 158 punten. Nicolle Lentink
met BoGi werd eerste en tweede
met 167 en 166 punten. Sandra
Kappers met Banoe werd eerste
met 175 punten en met Patrick
derde met 165 punten.
Ook voor paarden was er een wed-
strijd in Lochem. Lise ten Duis met
Leonard behaalde hier een derde
en een vierde prijs met 162 en 162
punten. Sue Texton met Karina
werd eerste met 174 punten.
In Winterswijk behaalde Charon
Wesselink met Zella een eerste
prijs met 174 punten.
Op zondag was er een sprinkwed-
strijd voor paarden in Lochem.
Irene Regelink met Maxim behaal-
de hier in de klasse B een negende
prijs in het klassieke parcours en
een eerste prijs bij het progressief
springen.



KERMIS KEUENBORG
vrijdag 25 juni, zaterdag 26 juni,

zondag 27 juni en

/ maandag 28 juni a.s.

x'
x Zondagmiddag 14.00 uur

GRANDIOZE
OPTOCHT

met medewerking van zes muziekgezelschappen;

diverse prachtige praalwagens • 15.15 uur vaandelhulde

door vendeliers, drumfanfare en harmonie St. Jan.

Gezelligheid troef in de kom van het dorp met medewerking van

'De Oln'zelse Kopper Bloazers.

Bebouwde kom van het dorp vanaf 12.00 uur gesloten.

Entreeprijs slechts f2,- per persoon.

Voldoende parkeergelegenheid.
Groot lunapark • diverse attracties.

DANSGELEGENHEID ZAAL 'DE SMID'

zaterdag m.m. v. Trio Jan Manschot'

zondag m.m.v. 'Climax' - maandag m.m.v. 'Climax'

DANSGELEGENHEID ZAAL 'WINKELMAN'

zaterdag m.m.v. 'Melrose'

zondag m.m.v. 'New Four' - maandag m.m.v. 'Never Mind'

DANSGELEGENHEID ZAAL 'DE EIKEBOOM1

zondag m.m.v. The Spitfires'

VRIJDAGAVOND

stemmingsmuziek in de bar bij Winkelman m.m.v. 'Try Out'

Kleintje kermis (klootschiettoernooi) bij Party Restaurant De Smid

KERMISZON DAG

15.30 uur kinderdisco en van 16.30-17.30 uur kinderbal bij

Gasterij De Eikeboom

* Begonia

* 2 bossen bloemen

$ bos rozen a 20 stuks

ft kalanchoë's

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

hagelwitte BLOEMKOOL

20 CLEMENTINES

2 kilo echte OPPERDOEZEN

KOLDEN HO F's Versmarkt
' e n v o o r d e l i g O m d a t h e l v e r s e r i s

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551 (

Fax (0575) 55108É

nr
leder z'n

eigen wens.

Uitvaartcentrum: ^

Het Jebbink 4a, Vorden. ¥

Tel. (0575) 55 27 49 <&'

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800-0230550 (dagen nacht)

NRC Handelsblad
vraagt voor Vorden een

vakantiebezorger
voor de avondbezorging.

Aantrekkelijke verdienste!

Telefoon (O8OO) O2 30 351 (gratis nummer)

of (O346) 57 2O 14

Monuta 7
Uitvaartverzorging en -verzekering

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

BOVAÊ

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
melkvee- en

varkenshouderij (m/v)
De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek, hove-
niers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en grondver-
zet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en varkenshou-
derij op zoek naar parttime medewerkers. Een combinatie
van werken bij verschillende bedrijven zodat een volle
werkweek ontstaat is mogelijk. Je hebt een LAS- of MAS-
opleiding. Enige ervaring in de melkvee- of varkenshoude-
rij verdient de voorkeur. De beloning is goed, conform de
CAO-landbouw. Het gaat in de meeste gevallen om vaste
banen. Gemotiveerd? Reageer dan zeker! Bel René Pot
(Oost-Gelderland) of GerritWeenk (Midden-Gelderland),
0900 - 9896.

Specialist
varkenshouderij (m/v)
Wij zijn voor een vleesvarkenshouderij op zoek naar een
gemotiveerde medewerker voor alle voorkomende werk-
zaamheden. Je woont in de omgeving Zuid-Oost Achter-
hoek, liefst in de omgeving van Aalten of Winterswijk. Je
hebt minimaal een MAS-opleiding en ervaring in de var-

kenshouderij. De beloning is goed, conform CAO-
landbouw. Het gaat om een afwisselende fullti-

me vaste baan op een dynamisch bedrijf.
Belangstelling? Bel voor meer informa-

tie René Pot, 0900 - 9896.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
\t JÉftl^^^^^k i^h ^fe V^ mmm^^^^^^^^M^fnam^^mumummgmmmmmmi*

DES lV*Sl»V

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

garagebedrijf

In onze modern ingerichte werkplaats zoeken wij met spoed
een

auto-technicus
Belangstellenden hiervoor dienen goede contactuele eigen-
schappen te hebben en te willen werken in klein teamver-
band.
APK-keurmeester en Elektronica of studerend hiervoor
genieten de voorkeur.

Zij die aan deze voorwaarden menen te voldoen, kunnen
hun sollicitatie richten aan

Garagebedrijf Wieggers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen, tel. (0575) 45 19 74



Stadsjongenskoor zingt voor Kosovo
Op zondagavond 27 juni zal het
Stadsjongenskoor Zutphen on-
der leiding van Wim en Judy
Riefel een zomeravondconcert
geven in de St. Janskerk te Zut-
phen.

Het is alweer een traditie dat de
jongens ieder jaar hun seizoen *
muzikaal afsluiten, maar deze
keer voor het eerst in de schitte-
rend klinkende ruimte van het on-
langs gerestaureerde middenschip
van de monumentale St. Janskerk.
Behalve mooie Engelse koormu-
ziek zal het koor werken van on-
der andere Haydn en Mozart zin-
gen. Er zal ook solistisch worden
opgetreden. Het concert zal min-
der dan een uur duren. Ouders en
hun kinderen worden speciaal
voor dit concert uitgenodigd om
kennis te maken met de jongens-
koorcultuur die in Nederland
sterk in opkomst is.
Bewust is gekozen voor een vrije
entree. De jongens van het koor
hebben zelf besloten dat de op-
brengst van de deurcollecte aan
het eind van het concert bestemd
is voor de kinderen in Kosovo.

Programma Volksuniversiteit klaar
Deze maand verschijnt de pro-
grammabrochure 1999/2000
van de Volksuniversiteit Zut-
phen. Het programma met on-
derwerpen verdeeld in verschil-
lende sectoren als kunst, cul-
tuur en wetenschap, talen,
kunstzinnige vorming, technie-
ken, huis en tuin, mens in be-
weging en computercursussen
bevat veel nieuwe cursussen.

Vanaf 14 juni zijn de brochures
gratis verkrijgenbaar bij de bibliot-
heken en VWs in Barchem, Brum-
men, Dieren, Doesburg, Eefde,
Eerbeek, Gorssel, Hengelo, Laren,
Lochem, Ruurlo, Voorst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen. Ook in het
kantoor van de Volksuniversiteit
in de Hanzehof te Zutphen liggen
de brochures klaar. Oud-cursisten
krijgen het programma toege-
stuurd.
Kort voor de vakantie is het tijd-
stip om de programmabrochure

1999/2000 met talloze nieuwe on-
derwerpen van de breed georiën-
teerde cursusinstelling Volksuni-
versiteit Zutphen te bestuderen.
Wil men zeker zijn van een plaats-
je bij de populaire cursussen, dan
is het zaak de gratis brochure snel
op te halen bij bibliotheek of WV.
Het fraai ogende boekje met op de
voorpagina een foto van het nieu-
we gemeentehuis van Zuütfien,
ligt klaar in Zutphen en ^Prns-
veld maar ook in het versprei-
dingsgebied van deze krant.
Vooral het aanbod op het gebied
van kunst, cultuur en wetenschap
is verrassend groot en vee^üdig.
Bij een aantal onderwerp^^ijn
aantrekkelijke aanbiedingen ver-
werkt. Wil men zich verrijken aan
kennis op kunstgebied, dan is de
cursus 'Kunst kijken en beoorde
len' een aanrader; aan de hand
van een rijk geïllustreerd boek (en
een CD-rom) wordt de cursist
geïntroduceerd in de wereld van

theater, film, muziek, architec-
tuur, literatuur, beeldende kunst.
Dankzij samenwerking met de
Hanzehof en filmhuis Luxor be-
zoekt men voorstellingen tegen
een aantrekkelijke prijs. Ook zijn
er cursussen over deze onderwer-
pen afzonderlijk. Reislustigen
kunnen nagenieten of goed voor-
bereid op pad door de lezingen
over onder andere Barcelona en
Gaudi, de Hermitage, kunst in
Egypte of van de Aboriginals. Een
cursus over omgangsvormen wordt
afgesloten met een heerlijke vier-
gangen diner. Voor meer praktisch
ingestelde mensen zijn er cursus-
sen als auto-onderhoud, fïetson-
derhoud voor ATB en (race)fïets,
technische klussen in huis, deco-
ratieve verftechnieken. Maar ook
de creatieve sector is weer goed
vertegenwoordigd. Alles op het ge-
bied van tekenen en schilderen is
mogelijk. Speciaal voor kinderen
vanaf ongeveer acht jaar zijn er

lessen. Voor ouderen is het maken
van kunstenaarsboeken een afwis-
selende en boeiende bezigheid.
Met name wanneer de motoriek
van de handen minder wordt, is
dit een mooie vervanger van schil-
deren/ tekenen. Vaardigheid op dit
gebied is echter niet nodig.
Uit totaal ruim honderd onder-
werpen kan men kiezen; van le-
zing toï^orkshop en cursussen
variëre^Pvan 3 tot 20 lessen.
Fotografie, beeldhouwen, boetse-
ren, computercursussen, talen
(o.a. Latijn, Italiaans en Spaans),
yoga, T'ai chi, natuurgeneeswijze,
filosofie^teveel om op te noemen.
Met inj^K, van dit seizoen wor-
den twee prijzen gehanteerd.
Donateurs betalen iets minder
voor een activiteit. Al deze cursus-
sen onder dak brengen wordt
steeds moeilijker. Toch is het ge-
lukt ruimten te vinden, vaak in de
nabijheid van het station en ander
openbaar vervoer.

Toertocht oude tractoren

Op zaterdag 3 juli zal er in Vorden veel historie en nostalgie opbloeien, want dan zal er een toertocht van oude
tractoren door de prachtige omgeving van Vorden rijden. De tocht begint 's morgens bij de familie Wesselink
aan de Rietgerweg2 te Vorden. De tocht zal gaan via Hackfort, Wichmond, Delden, Linde en het Onstein naar
camping 't Haller aan de Hallerweg te Ruurlo. Daar is tevens een tussenstop. De tractoren - van de j aren '30
t/m '70 - zullen hier allemaal te bewonderen zijn. Na de stop zal de tocht worden vervolgd om via Mossel en
de Wildenborch weer naar het terrein van de familie Wesselink leiden.

Jongerenkoor Sint
Jan zoekt dirigent
Het Jongerenkoor van de Sint
Jansskerk in Zutphen is op zoek
naar een nieuwe dirigent. Het
koor bestaat uit twintig zingende
leden, een drummer en een pia-
nist en verzorgt jaarlijks zo'n tien
kerkdiensten. De repetitie is op
zondagochtend. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen
met A. Geerts, telefoon (0575) 52
2429.

Openluchtspel
Buurt- en toneelvereniging De
Meene voert op 8,10 en 12 juli het
openluchtspel 'Kruus of munt' op.
Het openluchtspel heeft plaats
aan de Meeneweg 4 in Zelhem. Er
zijn ongeveer 400 zitplaatsen op
de tribune.

Concert
In het kader van de jaarlijkse
Internationale Campmeeting op
huize 't Kervel in Hengelo G. zal de
stichting "Elia" op zaterdag 31 juli
een concert organiseren in de
Remigiuskerk aan de Kerkstraat
in Hengelo G. Medewerking zullen
verlenen Danial Nihaescu (viool)
uit Roemenia, Niroslaw Dimitru
(piano) uit Oekraïne en Niels
Broegaars (trompet) uit Denemar-
ken. Op het programma staat klas-
sieke en geestelijke werken van di-
verse componisten.

Geslaagde leerlingen VBO lo-
catie 't Beeddand Vorden: Sas-
kia Barelds, Zutphen; Hen-
drien Bats, Ruurlo; Jo-Anne
Berendsen, Hengelo Gld; Ma-
rieke Bergsma, Hengelo Gld;
Sebastiaan Bierhof, Zutphen;
Barbara Bijenhof, Warnsveld;
Mariska van den Brink, Eefde;
Carla Bulten, Hengelo Gld;
Martijn Dieseraad, Vorden; Ilse
Dijks, Warnsveld; Jos Eggink,
Vorden; Marianne Eijkelkamp,
Vorden; Chjandoreen Gasper,
Vorden; Silvana Gemen, Warns-
veld; Jacco Gombert, Vorden;
Martine Goorman, Hengelo
Gld; Niels Götz, Warnsveld;
Bianca Groot Roessink, Ruurlo;
Thijs Groot Roessink, Hengelo
Gld; Hans Haverkamp, Wich-
mond; Patrick Hellewegen,
Warnsveld; Rodie Heuvelink,
Warnsveld; Bernd Hoetink,
Gorssel; Marloes Hofenk, Warns-
veld; Marco Hofs, Vorden; Rudy
Huetink, Vorden; Margot Hui-
zinga, Warnsveld; Sandor Jan-
sen, Warnsveld; Gwenny Japu-
tra, Eefde; Jasmijn Kalkhoven,
Zelhem; Barbara Klinkvis,
Warnsveld; Linda Kniest, Hen-
gelo G.; Christiaan Kroesen,
Hengelo G.; Roy Kusters, Steen-
deren; Kim van Üer, Warns-
veld; Ranuda van Lingen, Vor-
den; Esther Mesritz, Warns-
veld; ünda Momberg, Hengelo
Gld; Peter Mooij, Vorden; Kim
Neilen, Brummen; Anke Nieu-
wenhuis, Vorden; Freddy Nieu-
wenhuizen, Zutphen; Paulien
Notten, Zutphen; Femke Pans,
Warnsveld; Judith Peinemann,
Eefde; Nicole Peppelman, Hen-
gelo Gld; Kim Peters, Wich-
mond; Manon Peters, Wich-
mond; Marieke Ruessink, Tol-
dijk; Davy Scheers, Vorden;
Charon Schleedoorn, Warns-
veld; Sylvia Schot, Ruurlo;
Joyce Smeenk, Hengelo Gld;
Mario Spies, Vorden; Erika
Taankink, Brummen; José Tan-
gelder, Hengelo Gld; Roland
Voskamp, Hengelo Gld; Jessica
de Wild, Zutphen; Remco van
der Zee, Zutphen; René Zents,
Steenderen.
Geslaagde leerlingen MAVO +1
beroepsgericht vak: Miranda
Bats, Ruurlo; Rody Bos, Vorden;
Annemieke Brandenbarg, Hen-
gelo Gld; Judith Bruil, Hengelo
Gld; Irma Haaring, Hengelo
Gld; Linda Haaring, Hengelo
G.; Hester Harmsen, Vorden;
Nicole Kuipers, Hengelo Gld;
Irma Leyenaar, Vorden; Jipke
Nab, Hengelo Gld.
Geslaagde leerlingen MAVO/
VBO locatie 't Beeckland Vor-
den: Jolanda Bloemendaal,
Vorden; Jeroen van der Burg,
Vorden; Diana Eggink, Hen-
gelo Gld; Danique Hesselink,
Hengelo; Lisette Lubbers, Hen-
gelo; Jennifer Manuela, Vor-
den; Femke Meijer, Hengelo.

Fietspadcomité
Vorden-Ruurlo
officieel gestopt
Op uitnodiging van Kranenburgs
Belang werd vrijdagavond onder
het genot van een drankje en een
hapje bij Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg de fietscommissie
Vorden-Ruurlo opgeheven. Deze
commissie werd negen jaar in het
leven geroepen om een fietspad
van Vorden naar Ruurlo te realise-
ren. Dat het een hele klus was dat
hebben ze geweten: veel lobbyen,
acties en vergaderingen. De heer J.
Lucassen van Kranenburgs Belang
bedankte de commissie voor het
vele werk. De heer Geerken sprak
namens de fietspadcommissie zijn
dank uit aan de leden voor de goe-
de samenwerking en vooral de ere
ativiteit om toch steeds weer de
juiste weg te vinden voor dit
prachtige resultaat.



BouwCenterSHCI

De badkamer die u zoekt, vindt u bij

BouwCenter HCI. Origineel vormgege-

ven en met veel comfort. Maar ook

wand- en vloertegels en overige stijl*

elementen en natuurlijk een vakkundig

advies; In de showroom van

BouwCenter HCI kombineert u moeite-

loos uw complete badkamer bij elkaar.

Kijk, kies en kombineer...

BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 8,30 • 17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00-16,00 uur
Bouwmarkt; maandag t/m vrijdag 7^^17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21,00 uur, zaterdag 8.00 - 16,(T ^

LAMINAAT
Isilock® m 43.50

KLIKSYSTEEM

LAMINAAT
op MDF-basis

per m2 vanaf

9522!
Lochem
Parket* Tapijt

>/3)758952

OPENINGS! M
00 uur
1 .00 uur
)0uur

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Geboorte-
kaarten

STUDIO CONTACT

DRUKKERIJ WEEVERS
STUDIO MOL:

ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573451286

BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

• f

SHOWROOM-
MODELLEN

50 x 50 cm Van 1 1,95 nu per stuk

Tapijt 'Cordoba'
Ecolook beige of bruin, 400 breed
Op jute rug. Nu per meter

FAUTEUIL
In prachtig Old Saddle
leer, nu tijdelijk
van 1895,- voor

Heuga 'Flair' tegels
/ •

Pooltapijt'Mondeo' /).*—
Groen, 400 breed. V

Van 239,- nu

Gordijnstoffen Qp-=.0p 095
Keuze uit div. dessins, nu p.m. voor f •

09.-

2,5 EN 3-ZITS BANK IN STOF
Duurzame, zachte vulling
met ondersteuning voor
de rug. Samen voor

Lamous 2- en 3-zits bank
Met interieurvering. In
diverse kleuren leverbaar 13OO %
Nu samen voor slechts Jf W 7«ïr»'
Salontafel
Massief eiken.
Nu van 1195,- voor

Buffetkast
Massief eiken
Nu van 3150,- voor
Dressoir
Nu van 2250,» voor

Van 895,- voor

2795.-
1995.-

795.-

Kookvaste katoenen
zomerdekbedden
eenpersoons 135 x 200 van 109,-nu

eenpersoons 135 x 200

tweepersoons 200 x 200

lits-jumeaux 240 x 200

lits-jumeaux 240 x 220

oW A

22!

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

~AÏ A A K T

meubelen
MEER DAN 300 TAPIJTCOUPONNEN
IN 200. 400 EN 500 CM BREED VAN l METER TOT 12 METER.
Afleet snel uw kamer want uw maat is er vost bij.'

ALLE WW/TEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.')

"BUIEND

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M l N K H £ T O O l £ R B / J U T H U I S



^ Dansgroepen uit tien landen op Eurfestival:

Folkloristisch spektakel in de Achterhoek
Tijdens het laatste weekend van
juni (25 tot en met 27 juni)
wordt in het Achterhoekse
dorp Barchem een internatio-
naal folkloristisch festival ge-
houden. Liefst negen dansgroe-
pen zullen op drie verschillen-
de podia hun optredens verzor-
gen. Omdat de dansgroepen uit
tien verschillende Europese
landen afkomstig zijn, is het
evenement toepasselijk het
Eurofestival gedoopt.

Behalve dans is er dat weekend op
het festivalterrein nog meer te
zien en te beleven. Op zondag zijn
er oude ambachten, demonstra-
ties, harmonikamuziek, kinder-
spelen en een braderie-achtige
markt.
De organisatie van het festival is in
handen van vijf dansgroepen uit
de omgeving Lochem-Ruurlo-Vor-
den. Behalve de vijf organiserende
verenigingen treden er dansgroe-
pen op uit Duitsland, Frankrijk,
Hongarije, Kroatië, Noorwegen,
Schotland, Slovenië, Spanje, Tsje
chië en Zwitserland. Elk land heeft

zijn specifieke dansttijlen en -rit-
mes. Denk aan de ingewikkelde
maatsoorten van de Kroatische,
Hongaarse of Tsjechische dansen,
de keltische muziek uit Schotland
of het temperament van de Spaan-
se danseressen. Een presentatie
van groepen uit tien landen staat
borg voor een boeiende avond met
veel dansspektakel. Bovendien zijn
de prachtige kostuums en de folk-
loristische muziek een lust voor
oog en oor.
De optredens hebben in dat week-
end plaats in de manege van De
Heksenlaak in Barchem, dat zoda-
nig wordt ingericht dat er duizend
zitplaatsen met goed zicht op de
podia zijn. De vrijdagavond, 25
juni, wordt het festival officieel ge-
opend door de burgemeesters van
de drie deelnemende gemeenten.
Daarna volgt een gelegenheids-
groep samengesteld uit vijftien pa-
ren van de verschillende dansgroe-
pen. Dan treden alle groepen ach-
tereenvolgens op. Na afloop van de
avond is er bal onder begeleiding
van de orkesten van de deelne-
mende dansgroepen.

Zaterdagavond is er opnieuw een
spektakulaire voorstelling van alle
groepen in de feesttent te Bar-
chem. In het midden van het
podium wordt ruimte vrijgemaakt
om te dansen.

ZONDAG
De zondag gaat van start met oe
cumem'sche kerkdienst - in de ma-
nege - voor alle deelnemende
groepen en belangstellingen. Een
bijzondere dienst omdat alle leden
van de dansgroepen in folkloris-
tisch kostuum zullen verschijnen.
Ook zullen de muzikanten hun
medewerking verlenen in muziek

en zang.
De zondagmiddag zal een van de
hoogtepunten worden. Het terrein
rond de manege wordt ingericht
met kraampjes, kinderspelen en
twee podia. De dansgroepen tre-
den zowel binnen als buiten een
aantal keren op. Er zijn oude am-
bachten, demonstraties en ver-
koop van zelfgemaakte traditione-
le producten. Speciaal voor de kin-
deren is er een traditionele rings-
teekbaan per boterkar. Ook is er
mogelijkheid voor ponyrij den,
oude kinderspelen (hoepelen,
steltlopen) en een springkussen.
Voor de kleinsten is er een kinder-

OPTREDENS ZATERDAG 26 JUNI:
Noorwegen Maria Postel, Keijenborg
Hongarije Medisch Spectrum, Warnsveld
Schotland De Bundeling, Ruurlo
Portugal De Molenberg, Groenlo
Slovenië De Hoge Weide, Lochem
Tsjechië De Bleijke, Hengelo (Gld.)
Zwitserland P.W.Jansen-verpleeghuis
Duitsland Villa Nuova Vorden
Kroatië Huize Gudula, Lochem
Frankrijk Andriessenhuis, Borculo

boerderij ingericht. De zondag-
avond wordt het festival afgerond
met een besloten feestavond.

REGIO
Het is gebruikelijk dat folkloristi-
sche dansgroepen voorstellingen
geven in bejaarden- en verzor-
gingstehuizen en winkelcentra in
de regio. Dat wordt ook deze keer
gedaan. In het hiernaast staande
overzicht is aangegeven waar wel-
ke groep zaterdag optreedt. De op-
tredens in de bejaarden- en verzor-
gingstehuizen zijn 's morgens; in
de winkelcentra 's middags.

Vorden
Dreiumme Warnsveld
Ruurlo
Groenlo
Lochem
Lochem
Colmschate/Ruumpol
Laren
Lochem/Barchem
Borculo

Vorden zingf in de dorpskerk
Op zondagavond 27 juni wordt
er in de dorpskerk weer geza-
menlijk gezongen onder het
motto Vorden zingt'. Het pro-
gramma ziet er veelbelovend
uit en zal ongetwijfeld weer ga-
rant staan voor een volle dorps-
kerk.

Dat veel mensen van elders zich
aangesproken voelen voor dit zan-
gevenement bleek onder andere
de vorige keer toen er zelfs inwo-
ners van Nijmegen (die een abon-
nement op weekblad Contact heb-
ben) speciaal hiervoor naar Vorden
kwamen.

Liederen op verzoek, afkomstig uit
verschillende bundels die de afge-
lopen tijd aangevraagd zijn, vor-
men het hoofdbestanddeel. Daar-
naast zal er een korte meditatie
worden gehouden door de heer
Gerrit Beking uit Enschede. Hij is
geboren en getogen in de Achter-

hoek (Aalten) en voor velen inmid-
dels bekend. Het thema van de
predikatie is 'God is getrouw'.

De heer Wob Kuipers uit Apel-
doorn zal zijn vertrouwde positie
achter het orgel weer innemen en
deze keer is hij in goed gezelschap
van trompettist Wiebren Buma uit
Deventer zodat het geheel extra
feestelijk zal klinken. Omdat velen
al vroeg komen, zullen ze vooraf

een aantal fraaie liederen ten ge
hore brengen.
Na afloop kan er in De Voorde ge
zellig nagepraat worden onder het
genot van koffie, thee of limona-
de. Iedereen is van harte welkom.

Confactfes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

v.o.f.
o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
Tel. 0314-622267

s c h o o

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 117 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Goed en goedkoop gaan
bij ons wél samen!
Varken Karbonade (gemengd) 5,00
per kg Varkenslappen 8,00

Gehakt h.o.h. 6,75
Verse worst fijn/grof 6,50
Speklappen 6,25
Dikke vleesribben 6,00
Dik spek (dubbeltjes) 3,25

Rund Sucadelappen 11,7'5
per kg Riblappen f 0,25

Braadvlees 12,50
Baklapjes 15,50
Soepbot met vlees 3,25

fn porties van 5 kg of veelvoud

Minimaal 50 kg gratis bezorgd in de regio.
OOK VOOR UW COMPLETE BARBECUE

INCL DRANK

BULTE
V E E - V L E E S - EN V A R KE N S H A N D E L

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 75 69
Telefoon (0573) 46 12 55

Aanbieding geldig t/m 2 juli a.s.

OPRUIMING
dames- & herenmode

Gerry Weber
Ravens
Rosner

Bandolera
Public

Essentio
Moment by Moment

Frankenwalder
Seda

Finn Karelia
Derofa

Peter van Holland
State of Art
Mei ka
Rossner voor mannen
Ledüb
New Bondstreet
Oxford
Desch
Signé by Frans Molenaar
Dalmine
Traffic
Mobil Elasto

modecentrum

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



op r u i m i n g s- w o o n s h o w

ailc artikelen

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen
tot 50%. U krijgt altijd 10% korting op alle artikelen uit onze

totale kwaliteits-collectie. Nu heeft u de kans voordelig
woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en design worden

verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit
de meest complete collectie, op het gebied van meubelen,
vloerbekleding, raamdecoratie. slaapcomfort en
verlichting tot in detail. Woonaccessoires passend bij
de nieuwste woonstijlen, vindt u in een speciaal ingerichte
hoek. Uit deze collecties kunt u nu kopen met opruimings-
korting. Laat dit u niet ontgaan, kom voor cie gezelligste
opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u honderden guldens
voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken om
u aangenaam te laten verrassen.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

C o m p l e e t i n

^uwand***

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

i n r i c h t i n g e ns f e e r v o l l e

Help
2.000.000 mensen

met een
spijsverterings-

ziekte.

MAAG
LEVER
DARM
STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

PARVIN [11]
KAN LEZEN EN SCHRIJVEN
HET EINDE VAN ARMOEDE
BEGINT OP SCHOOL

WORD NU NOVIB DONATEUR
VOOR ƒ 12,50 PER MAAND

BEL 070 3421777

PVC-AFVOERBUIZEN
Zeer scherp

gepn/sdl

125x3,2 mm per meter (ortilcelnr. 972121)

160x4,0 mm f ty 75 per meter (ortikelnr. 972131)
De buis 'K inclusief lijmtromp.
Volle pokketten op oonvroog.

Een compleet assortiment
hulpstukken uit voorraad leverbaar.

Prijnn zijn «cl. BTW.

BORCULO(Gld.)
tel. 0545-272795 §

LUÏÏEN (Ov.) 3
i. 0523-682099^^™)Wildkamp

TCafé - Restaurant - Zalen U

De
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45132 / Fax 453525

in het van Ruurlo

Met spoed gevraagd:

2 vakantiehulpen
voor de bediening
restaurant en terras.

• liefst enige ervaring

• zelfstandigheid

• goede contactuele
eigenschappen

Gezellig jong team
en prima verdienste. * flexibele instelling

Bel naar (0573) 45 13 12

IS DIT UWOROOMKUIS ?

BEL VOOR EEN HYPOTHEEK
OP MAAT EN SCHERPE TARIEVEN

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100
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Klompenfabriek Museum

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

t Past als bast.

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

Goede kwaliteit tegen
ongelooflijke lage prijzen

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

Internet www.sueters.nl

Zondag 27 juni:

koud-, warm- en
nagerechtenbuffet

f29,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Zondag 25 juli koud-, warm- en
nagerecMenbuffetf29,50

Hotel Café Restaurant

'Meüink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

STENEN
BESTRATING

DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN

ISOLATIEMATERIALEN

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Actie Actie Actie Actie
Enkele aanbiedingen o.a.
Overhemden met korte en lange mouw nu 2 voor 659-

Body warmers al vanaf 29,50

Broeken met afritsbare pijpen 57,50

Daarnaast vindt u bij ons pp de afdeling tuinmeubelen (Hartman-dealer)
o.a. kussens diverse dessins nu enkele dessins met ^^

25% KORTING •
Natuurlijk vindt ü bij ons ook alles voor het compleet
aanleggen van uw tuin

GOOSSEIMS
TUINMEUBELEN - RIOOL- en HOGEDRUKBUIZEN, LAND-, TUIN-
BOUW- en VIJVERFOLIËN - WERKKLEDING
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon: 0575-462139
Telefax (0575) 46 22 05 "

Koop je rijk!
De Almera Pulsar Sport:
Standaard o.a. dubbele airbag,
ABS en airconditioning.
Nu tijdelijk met:
• buitenspiegels in carrosseriekleur
• 2 extra speakers
• hoofdsteunen achter
• sportieve dakspoiler
• sportstoelen
• lichtmetalen velgen.

Extra voordeel: ƒ 1.200,-!

Bove

W)'
n financieren wij uw Nissan

slechts 6,9%' rente!
Naast alle luxe en sportieve
extra's waarmee de Almera Pulsar
Sport is uitgerust (uw extra voor-
deel bedraaq ĵiaar liefst 1.200
gulden!), kunl̂ Hik nog profiteren
van een financiering tegen slechts

6,9%* rente. En dat is een zeer
lage rente! Dus waarom zou u
nog langer wachten? Kom bij ons
langs en maak een allesonthul-
lende proefrit in de Almera Pulsar
Sport en grijp uw kans! ThinK «bout tt.

U rijdt al in de Nissan Almera Pulsar vanaf f. 33.195,-. Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM, exclusief
verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. * Effectieve rente op jaarbasis. Financiering via Nissan Finance BV. Zij toetst elke
aanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Aankoop en registratie dienen voor 1 augustus 1999 plaats te vinden.

Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF DOETINCHEM Plakhorstweg 14, ndustrietöfr. Kappelseweg, Tel. (0314) 33 30 56

HENGELO G. Huwneloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatnlaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

OPRUIMIN
• '"S, pullovers er;

en Locker . Nu t(

II : . -v: : ' ; . ,i

nu 3<
• '

op keus in leuke praktische T-shiri in vee! k leuren , met leuke
richt jacks van o.a. Mei; • van Lapagayo, Salty Dog en
ne en Traffic nu tot Bird Dog. llr is nog volop keus'

let op ome HabbeKrats

superkoopfes op alle

afdelingen kortingen

tot 75 procent!

551381

M O D E

"BRASSEND VEEU»^6



Jersey hoeslakens
90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 van 54,95

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

24,95
27,95
34,95
44,95
49,95

nu 54,95
100% katoenen jersey
mooie kwaliteit voor dikke matrassen
l-pers. van 39,95 nu 29,95
2-pers. van 59,50 nu 44,95
Lits jumeaux, van 69,- nu 59,95

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

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

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

nu 59,95
nu 99,95
nu 119,00

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

UI l**"
katoen

5SX90 van «f "« $9«
eoxiio van"'~ nu 69.95

SS S3S ""J4'95

sy„thetóch49oo

SS SS- s 5SS8
ïï£L *£ nu M'°°

BAJHJOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50 nu 3,50
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95 nu 2 VOOf 14,95

Badlaken Seahorse
70/140 cm van 29,95 nu 9,95
Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 ttU 39,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Baddoeken met ingeschoten motief
50/100 cm van 15,95 nu 9,95

Gastendoekje
30/50 cm van 9,95

Washandje
van 4,50

nu 5,95

nu 3,50
Restanten badlakens
effen van 49,95 nu VOOf 29,95

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

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 1 1 kleuren
90/200 cm van 25,95 nu 1 5,95
90/220 cm van 29, 95 nu 19,95
1 40/200 cm van 33, 95 nu 23,95
1 60/200 cm van 43,95 n U 33,95
1 80/200 cm van 44, 95 nu 34,95
Slopen per 2 stuks nu 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu 39,00
140/200 van 69,00 nu 49,00
180/200 van 89,00 n U 69,00

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

moltonhoeslakens
l-pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

9,95

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

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

nu 24,95

o.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY ± 2000 stuks
i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang^^
2-persoons ^f vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-

ERBELLE DEKBED OVERTREKKEN
± 1000 5fU/C5 A

Sublieme kwaroit satijn en 100% katoen
1-persoons van 199,- nu 69,-
lits jumeaux van 349,- nu 99,-

van Polydaun
van 129,95
extra groot van 169,95
nog enkele restanten

nu 79,-
nu 119,-
nu 59,-

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

vele kleuren, 100°/o katoe
in wafelstructuur

in129- nu 89,95,80/230 cm van 129, U9f.
„0/230 cm var,179.- U9,-

,60/230 cm var 189. „ 149,-
280/230 cm van l -

Teveel om op te
noemen

G™* *> «-

20 tot 80% Korting
Ronde kleden vanaf ƒ W»
Oekseivetten vanaf f 5,00

KUSBENB
Synthetisch kussen
met hoilow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-

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

Ganzenveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOf 69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOr 35,-

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

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

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.
van 139,- nu 99,-

Velours strandlaken 86/160 cm
Van 45,- nu voor 29,95
100/180 cm
van 69,95,- nu voor 49,95

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

J

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

nu 59,95

Velours damesbadjas
met kraag in pantermotief
van ƒ 149,95 nu 79,95

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

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

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

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

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

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
1 40/200 van 499,- nu 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- n U 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- RU 449,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

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

lomerdekbedden
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 1 35/200 van 99,- HU 59,-
extra lang 135/220 van 109,- HU 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- Illl 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 11 9,-
extra lang 240/220 van 229,- n U 1 39,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- UU 79,-
2-persoons 200/200 van 249,- UU 149,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 1 69,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

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

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

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk
1-persoons 140/200 van 99,- n U 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- n U 99,-
lits jumeaux 240/200 van 1 79,- UU 1 1 9,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 1 40/200 van 199,- HU 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- RU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 3 1 9,- HU 21 9,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)
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