
Woensdag 2 juli 1997 59e jaargang no. 15

editie vorden

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 554040
Telefax (0575) 551086 Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Postgiro nr. 120 58 67

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Uitgave:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575 ) 55 10 10, Lid NNP

Druk programma voor Operation Friendship:

Gasten uit Noord-Ierland ruim
twee weken te gast in Vorden

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

Een groep van acht jongeren uit
Noord-Ierland is afgelopen maan-
dag aangekomen in Vorden voor
een verblijf van tweeënhalve week.
De jongeren zijn hier op uitnodi-
ging van de afdeling Vorden van
Operation Friendship en onderge-
bracht bij gastgezinnen. De komen-
de tweeënhalve week worden er di-
verse uitstapjes gemaakt zoals een
bezoek aan Amsterdam, Giethoorn,
Slagharen en Den Haag.

Normaal gesproken is het zo dat de af-
deling Vorden van Operation Friend-
ship om de twee jaar gasten ontvangt.
"Meestal gaat het dan om jongeren uit
Amerika", legt voorzitter Ingrid van
der Linden van Operation Friendship
uit. "Dit jaar maken we een uitzonde-
ring op die regel. In 1996 is hier name-
lijk al een groep uit de Verenigde
Staten geweest, maar in datzelfde jaar

heeft ook een groep uit Vorden een be-
zoek gebracht aan Noord-Ierland.
Vandaar dat het nu opnieuw onze
beurt is om gasten te ontvangen".
De Vordense afdeling van Operation
Friendship heeft deze zomer sowieso
een druk programma, want naast de
groep Noordieren die hier te gast zijn,
gaat op 20 juli onder leiding van Foppe
Atema een groep van 14 jongeren uit
Vorden naar de Verenigde Staten. De
Vordenaren zullen afreizen naar
Sturbrigde in de staat Massachussetts.
Verder zal Ron Bastiaan Net uit Vorden
de advisior zijn van een groep die naar
Kearney in New Jersey gaat. Deze groep
bestaat naast enkele jongeren uit
Vorden ook uit leden van andere
Nederlandse afdelingen van Operation
Friendship. Ook Vordenaar Maarten
Graaskamp geeft leiding aan zo'n ge-
mixte groep. Zij zullen een bezoek
brengen aan Praag.

Middagmatinee theater
Onder de molen
met schrijver Springer
De schrijver F. Springer is zondagmid-
dag 6 juli te gast in theater Onder de
molen in Linde. De oudambassadeur is
schrijver van de boeken "Bericht uit
Hollandia", "Schimmen rond de Pa-
rula", "Bougainville", "Bandung, Ban-
dung", "Tabee New York" en "Zaken
Overzee". Tijdens het matinee op 6 juli
leest Springer voor uit eigen werk en
praat hij met het publiek over zijn boe-
ken. Jan Guichelaar speelt ter afwisse-
ling klassiek gitaar en eigen composi-
ties. Aangezien er maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, is het
raadzaam om van te voren telefonisch
te reserveren: 55 69 87.

Pinetum De Belten
start zomerseizoen
met rondleidingen
Ook dit jaar worden in juli en augustus
weer avondrondleidingen gehouden
op de dinsdagavond in het pinetum De
Belten. De kleurschakeringen, de vor-
men, de onderlinge verschillen van de
meer dan duizend soorten en cultuur-
varieteiten van de aanwezige naaldbo-
men in het park zullen iedere bezoeker
verrassen. De stilte en de belichting -
juist tegen het vallen van de avond -
doen een ieder weldadig aan. Na de in-
grijpende reconstructie van de laatste
jaren gaan alle nieuw geplante bomen
alweer een rol spelen in de samenhang
van de collectie.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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Collect*
De collecte van de Maag Lever Darm
Stichting heeft in de gemeente Vorden
een bedrag van f 1.204,60 opgeleverd.
De Maag Lever Darm Week van 15 tot
en met 21 j^Éi stond in het teken van
spijsvertering. Een op de zeven mensen
in Nederland heeft klachten aan maag,
lever of darmen.

Vier uitvoeringen van
openluchtspel in
buitentheater Lochem
De Lochemse toneelverenigingen heb-
ben weer de handen ineen geslagen en
zijn druk bezig met de repetities van
het toneelstuk "Schandaal in Parijs".
Het stuk zal op vrijdag 4 en 11 juli en
zaterdag 5 en 12 juli worden opgevoerd
in het openluchttheater in Lochem.
Reeds enkele maanden zijn de spelers
en decorbouwers in touw om een voor-
stelling op topniveau te brengen.

ABN AMRO wijzigt
openingstijden
kantoor in Vorden
Met ingang van deze week zijn de ope-
ningstijden van het kantoor van de
ABN AMRO in Vorden gewijzigd. "Wij
kregen steeeds vaker van onze klanten
te horen dat ze vonden dat wij 's mor-
gens wel erg laat open gaan. Wij heb-
ben dat signaal opgepikt en besloten
om weer één uur eerder de deuren
open te doen. We zijn nu dus van
maandag tot en met vrijdag om 9.00
uur geopend. Deze wijziging houdt in
dat we ook een uur eerder dicht gaan.
Dus niet meer om zes uur maar om vijf
uur 's middags", zegt direkteur Gerrit
Nijenhuis.
Hij benadrukt dat de adviseurs van de
ABN AMRO in Vorden wel gewoon in de
avonduren beschikbaar zijn. "Maar
dan moet er wel eerst even van te voren
een afspraak gemaakt worden". Zie
ook advertentie.

Hervormde Gemeente
Zondag 6 juli 10.00 uur Ds. H.J. Oortgiesen uit Ede.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 juli 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathmen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 6 juli 10.00 uur Dhr. CA. de Graaf,
Doetinchem; 19.00 uur Ds. P.W. Dekker, Zutphen.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 juli 10.00 uur Woord en Communie-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 jul i 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 6 juli 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores: 6-7 juli Pastoor J. van
Zeelst, Vorden. Tel. 551735.

Huisarts 5-6 juli dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
551678.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 5-6 juli tot IZ^^iur G.M. Wolsink,
Laren, tel. (0573) 40 21 24^P-eekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00
uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van^^OO-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling^^ r ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
öuro 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 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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

Inf©dierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-10.00 uur.
Tafeltje-De k-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Openjjfel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Perspnenalarmering melden bij SWOV.



ABN AMRO ƒ>bank
De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen

Wijziging openingstijden
Met ingang van deze week zijn onze openingstijden gewijzigd:

maandag 9.00 tot 17.00 uur
dinsdag 9.00 tot 17.00 uur

woensdag 9.00 tot 17.00 uur
donderdag 9.00 tot 17.00 uur

vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Raadhuisstraat l, Vorden, tel. (0575) 55 18 86

KON) UI FRIENDI
PERFECT

SHOWBAND

IJONNI
FASTEN YOUR

SEATBELTS

Donderdag is Schnitzeldag!

Gepaneerde schnitzel
f 1,50 per stuk!

WOENSDAG 6EHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Spare-
ribs
f4,98500 gram

WEEKENDAANBIEDING

Magere
Hamlapjes

500 gram f5,75

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Magere schouderham

100 gram f 1,00
Boterhamworst

100 gram f 1,00
Gebraden gehakt

100 gram f 1,00
Zure Zult 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

3 Biefstukjes voor

f 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

MAANDAG DINSDAG

VERSE WORST
FIJN OF GROF

500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

4 slavinken +
4 hamburgers

samen f O,

Slagerij/worstmakerij

SJAN RODENBURG

Een geslaagde barbecue4?
Wij zorgen er voor!

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

NIEUW!

BRAND-
NETEL-
BROOD

Heeft u het al
geproefd?

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

CD Rudolf Sluier 'met de S van Sluier'

NU TE KOOP
Warnsveld: Rudolf Sluier/H. Nijkamp

Lochemseweg 10a
Hulshoff
Read Shop
De Boggelaar

Vierakker: De Bosrand
Vorden: Sueters

Zutphen: Music All In
Laren: Videotheek

MENSEN DIE TOCH DE TUIN IN WILLEN
de lekkerste

TUINBONEN
KOMT eftsversbonakfüid 2 kilo

'OX'v

"9"
IW

Aanbiedingen
geldig van
30-6 / 5-7

ij besteding van fl.lO,= of meer GRATIS, bos RADUS
R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Wij halveren op verzoek de producten
PAPRIKA'S, KOMKOMMERS, BLOEMKOOL ENZ.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

l/w meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

i interieuradviseur

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

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW V

TULP GEBAK
firuitig fris zomergebak

per stuk nu

-150
JL •

RIJSTEVLAAI OF
LUXE RIJSTEVLAAI

109
A V/*

95

HELP EEN WELP

Leeu\venbroodje
licht meergranenbrood

720
1̂ •400 gram

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84^^
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72



Dolblij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje.

We noemen haar

Anne-Fleur

24 juni 1997

Erik, Carmen en
Mathijs
Bruins-Smeerdijk

Ruurloseweg 5
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 33 65

Hallo, hier ben ik dan!
Mijn naam is

Sven

en ik ben geboren op 25 juni
1997. Ik weeg 3120 gram en
ben 51 cm lang.

Mijn gelukkige ouders zijn:

Erik en Hennie Pardijs

Berkenlaan 35
7255 XD Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 45 09

Wilt u een keertje komen,
bel dan even anders lig ik
misschien te dromen

Beste mensen, hartelijk be-
dankt voor de vele felicitaties
en cadeaus die ik op mijn 90e
verjaardag heb ontvangen.

H.J. Bosch

Schuttestraat 9
7251 MP Vorden

ledereen die onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, in welke vorm
dan ook, zeggen wij hierbij
hartelijke dank.

Johan en Erica
Wesseldijk-te Velthuis

Rijssen
Ligtenbergerweg 20

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst Telefonisch opgege-
ven 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.

• Denkt u aan het zomer-
avondconcert? Zaterdag a.s.
19.30 uur Kasteel Vorden. Chr.
muziekver. Sursum Corda

• Te koop: massief eiken
buffetkast, vraagprijs f 750,-.
Tel. (0575) 55 21 85

• Te koop: complete surf-
plank met een fietskar. Tel.
(0575) 55 39 34

• Gevraagd: coupeuse voor
onze winkel in damesmode.
Veranderingen thuis. Mevr.
van Voskuilen, tel. (0575) 55
3400

• Denkt u aan het zomer-
avondconcert? Zaterdag a.s.
19.30 uur Kasteel Vorden. Chr.
muziekver. Sursum Corda

• Welke ondernemer, bedrijf
of particulier zoekt nog een
thuiswerk typiste? In bezit
van eigen PC. Tel. (0575) 44
1470

tijïi f""r directiekeet, 13 x
4 m, dubbelwandig, uitneem-
baar. Tel. (0575) 55 38 32

René Dimmendaal
&
Marita Bouman

gaan trouwen op maandag 7 juli
1997 om 11.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden' te Vorden.

Bij deze nodigen wij u van harte uit
op onze receptie van 17.00 tot 18.30
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Ons adres:
Het Wijdeveld 23
7035 DN Kilder

Een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt,
en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Matt. 7 : 8

Diep bedroefd en met grote ontsteltenis geven wij
u kennis van het overlijden van mijn lieve dierbare
echtgenote, onze lieve moeder en oma

GERRIE MEENINK-HIETVELD

op de leeftijd van 62 jaar.

Dit verlies valt ons erg zwaar.

Gautier, Mississippi (USA):
Godfrey, Illinois (USA):

Hengelo (Gld.):

DJ. (Derk) Meenink
Heleen Daus-Meenink
Gregory Daus
Andrew
Ab Meenink
Geke Meenink-
Gordinou de Gouberville
Nick
Leon

26 juni 1997

1600 Fairway Drive W
Gautier, MS 39553
USA

Mijn vrouw en onze moeder was in de Gautier
Presbytherian Church ia^autier USA opgebaard,
alwaar al haar Amerî îse vrienden afscheid
konden nemen.

De rouwdienst alhier zal worden gehouden op vrij-
dag 4 juli om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om ca. 15.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Moedig is je strijd gestreden,
Telkens had je nieuwe hoop.
Er is veel voor je gebeden,
't Leven nam een andere loop.
Maar de Heer verlicht de nacht:
'Kom bij Mij, m'n kind; Ik wacht'.

Met verdriet in ons hart delen wij u mede, dat na
een ernstige ziekte is overleden onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

GERRIE HIETVELD
ECHTGENOTE VAN DERK MEENINK

* 6-12-1934 t 26-6-1997

Vorden: B.J. Hiddink-Hietveld
W.L. Aartsen

Canada: A. Hietveld
A. Hietveld-Ribbink

Vorden: D. Gotink-Hietveld
D. Gotink

Barchem: D.J.L Esselink-Hietveld
DJ. Esselink

Zelhem: A. Lenselink-Hietveld
G. Lenselink
Neven en nichten

Gautier (USA)
26 juni 1997

Binnen een
minuutje, buiten

een menuutj

minutesteak, ioogr.
shoarmavlees,
500 gr. + 5 broodjes Q95
+150 gr. saus

lasagne,
per 100 gr. 149

kipfilet, 100 gr.

boterhamworst,
100 gr. SPECIAAL

ESELECTEERD

2

O

kip kerriesalade, ^j 98
100 gr.

Pompoentje
met gehakt gevuld rundvlees,

100 gr.
30

Keurslager

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

Met verslagenheid hebben we kennis genomen
van het overlijden van onze beste vriendin

GERRIE lAENINK-HIETVELD

We wensen de familie veel sterkte.

Gré G. de Gouberville
Johan Beuker

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van onze mede-
werker

HENK MELCHERS

Wij wensen Ria en de kinderen alle sterkte om dit
grote verlies te dragen.

Directie en medewerkers
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze lieve moeder en
oma

HENDRIKA GERHARDA
ZWEVERINK-WALGEMOET

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam:
J.H. de G reeft-Zweven n k

Vierakker, juli 1997

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

• Te koop: nieuwe en oude
aardappelen, bloem-, spits-
rode-, witte-, savoye-,
spruit- en boerenkoolplan-
ten; sla- en andijvieplanten,
verse groenten. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

• Denkt u aan het zomer-
avondconcert? Zaterdag a.s.
19.30 uur Kasteel Vorden. Chr.
muziekver. Sursum Corda

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

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

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Ga afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69

• Gezellige dag uit?! Zon-
dag 6 juli is er de 9e Vordense
klootschietmarathon 10 km,
voor buurten, straten, families,
bedrijven enz. Org. Buurtver-
eniging Delden. Klassen: he-
ren 10 uur; dames en ge-
mengd 10.45 uur. Max. 1
bondslid per team. Start en
finish bij de 'Vordense Pan',
Hengeloseweg 14, Vorden.
Opgave voor: 5 juli bij Dick
Regelink 55 13 28
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jn?Ie/ax: gemeente; (0575) 55 '74-44..

zaterdag van ïö.OO tol 12<OOuuK

maandag tori en m?t vrijdag van
3 3 0 t O t 12,00 UUr i : : : • : :

van 14.00 tot i 7. 00 uur.

bibUotheek:
ier image liggende stukkeri) •

dinsdag van 13.30 tot 2030 uur,
woensdag van 13^30 tot 1Z3Ó uur,
4<)riderdag van 13.30 tot 17.30 uun
vrijdag van 13.30 tot 2030 uur,

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens (i/spraak.
Weföouder M. Awtsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9,00 tot lO.QQuur
^èfi volgens afspraak.; i i •

Weihouder D. Mulder #é-M<?uïenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot il 00 uur
en volgens afspraak.

A/SjpraJcen kunnen telefonisch
worden gemaaktbijide receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 19 juni 1997 hebben burgemeester
en wethouders aan mevrouw A.W.M.T.
Scheepers, Spiekerweg 2 te Vorden ver-
gunning verleend voor het kleinscha-
lig kamperen op het perceel
Spiekerweg 2 te Vorden.

Op 24 juni 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

het Ministerie van Binnenlandse Zaken
voor het plaatsen van een sirenemast
op het perceel het Jebbink 13 te
Vorden.

de heer H.J. van den Berg voor het bou-

wen van een woning met garage op het
perceel de Houtwal 5 te Vorden.

de heer G.W.N. Garritsen voor het bou-
wen van een dakkapel op het perceel
Molenweg 41 te Vorden;

de gemeente Vorden voor het geheel
slopen van een schoolgebouw op het
perceel Vierakker sestraatweg 45 te
Vierakker.

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

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

SJ. Thexton en
F.H. Fokkink

Bouwadres

Larenseweg 3
Vorden

Datum ontvangst^p)mschrijving

19 juni 1997

Mts. GJ. Scheffer- Nieuwenhuisweg l 19 juni 1997
Broekgaarde Vorden

GJ. Hissink Lindeselaak 5
Wichmond

20 juni 1997

J.H. Ruiterkamp Mispelkampdijk 10 24 juni 1997
Vorden

Kluvers Vorden c.v. Zutphenseweg 39
Vorden

W.H. Weeke

J.M. Dagevos

de Voornekamp 8
Vorden

het Vaarwerk l
Vorden

25 juni 1997

25 juni 1997

25 juni 1997

uitbreiden van een
manege

bouwen van een
vleesvarkenstal

plaatsen zadeldak
op garage

plaatsen van een
carport

verbouwen van een
winkelpand

verbouwen van een
woning

plaatsen van een
carport

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

ET MONUMENTEN SELECTIE PROJECT IN DE GEMEENTE VORDEN

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg werkt al vele jaren aan de actualisatie
van de lijst met beschermde Rijksmonumenten.
In augustus 1991 zijn in de gemeente Vorden via het Monumenten Inventarisatie
Project (MIP) ca. 300 objecten van jongere bouwkunst geïnventariseerd. In deze

inventarisatie zijn alle voor Vorden belangrijk bouwwerken en ruimtelijke struc-
turen uit de periode 1850-1940 opgenomen.

Het MIP vormt het uitgangspunt voor het Monumenten Selectie Project (MSP),
waarbij uit het MlP-bestand die objecten worden geselecteerd, die behalve van
lokale waarde óók van nationaal belang zijn. Deze geselecteerde objecten zullen
worden voorgedragen voor bescherming door de Rijksoverheid. In de provincie
Gelderland is het Gelderse Genootschap verantwoordelijk voor de uitvoering van
het MSP.

In de gemeente Vorden heeft de voorlopige selectieprocedure geleid tot 70 objec-
ten van bovenlokaal belang. In deze selectie zijn diverse categorieën bouwwerken
vertegenwoordigd zoals boerderijen en woonhuizen, maar ook trafohuisjes, brug-
gen, beelden, fabrieksgebouwen en begraafplaatsen.
In de week van 7 juli zal mevrouw Rojer van het Gelders Genootschap beginnen
met het fotograferen en documenteren van de vooralsnog geselecteerde objecten
in de gemeente Vorden. Allereerst worden gegevens zoals adres, functie, architect,
bouwstijl en datering van alle objecten ingevoerd in het speciaal daarvoor ont-
wikkelde MSP-computerprogramma. Ondertussen zullen alle eigenaren en/of
bewoners van de geselecteerde panden een bezoekbrief ontvangen. Vervolgens zal
mevrouw Rojer alle panden bezoeken en beschrijven, hetgeen zal resulteren in
het opstellen van redengevende omschrijvingen met waarderingen. Tot slot zul-
len de belanghebbenden aan meer gedetailleerde uitleg krijgen over de eventuele
vervolgprocedure.

Voor inlichtingen kunt U terecht bij de ambtenaar monumentenzorg van de
gemeente, de heer H. W. Annevelink (0575-557474), of bij de projectleider van het
Monumenten Selectie Project, Ir. M.A. van Bleek van het Gelders Genootschap
(026^421742).

NSPRAAK UITBREIDING GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST

Burgemeester en wethouders van zijn voornemens de panden Het Hoge 22 en
Komvonder laan 6 te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Ter voldoe-
ning aan de Inspraakver ordening gemeente Vorden, liggen de redengevende
beschrijvingen met ingang van donderdag 3 juli 1997, gedurende vier weken, ter
inzage op de gemeenteseoretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (koetshuis). ^)
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKE^ttS*MAATREGELEN

In verband met een concours hippique op 4, 5 en 6 juli 1997, hebben burgemees-
ter en wethouders op die dagen de volgende verkeersmaatregelen genomen:
- instellen van een parkeerverbod voor beide zijden van de Schuttestraat vanaf

de Schimmeldij k tot aan de Onsteinseweg;
- afsluiten voor alle bestuurders van de Kostedezijweg.

In verband met de wielerronde van Vorden op donderdag 3 juli 1997 hebben bur-
gemeester en wethouders op die dag van 16.45 tot 22.00 uur de volgende ver-
keersmaatregel genomen:
- afsluiten in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen van de parallel-

weg van de Horsterkamp vanaf de Beatrixlaan tot aan de Willem
Alexanderlaan; de Willem Alexanderlaan; de Nieuwstad vanaf de Willem
Alexanderlaan tot aan de Dr. W.C.H. Staringstraat en de Pieter van Vollen-
hovenlaan tot aan de Horsterkamp (parallelweg).

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toepassing van het
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 5
van de Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het plan voor het bou-
wen van een telecommunicatiemast in een bosperceel aan de Ruurloseweg nabij
de spoorwegovergang en de grens met de gemeente Ruurlo.

De op het plan betrekking hebbende tekeningen liggen met ingang van donder-
dag 3 juli 1997, gedurende twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders
kenbaar te maken.

Geslaagd
Frank van Zeeburg uit Vorden is vorige
maand geslaagd aan het Deltion
College in Zwolle. Hij volgde de oplei-
ding voor grafisch technicus-praktijk-
opleider. In de praktijk betekent dit dat
Van Zeeburg intern mensen mag oplei-
den als offset-drukker. Frank van
Zeeburg is werkzaam bij Drukkerij
Weevers in Vorden.

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Marktvereniging
Op woensdag 2 juli houdt de
Marktvereniging Hengelo haar eerste
premiekeuring van 1997. Op deze dag
zal de premiekeuring van het
Warmbloed Paardenstamboek (KWPN)
plaatsvinden. Tevens zal op zaterdag 5
juli de keuring van het Welsh en het
New Forest Pony Stamboek worden ge-
houden.



Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

V UKLJÜIN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

GEHEUGENPROBLEMEN
In het vorige artikel over geheugenpro-
blemen bij ouderen heeft u kunnen le-
zen over de werking van het geheugen
en de lichamelijke oorzaken van ver-
geetachtigheid. In dit artikel leest u
meer informatie over de geestelijke
oorzaken maar ook enkele geheugen-
tips. Eenzaamheid en verdriet kunnen
maken dat u minder aandacht voor uw
omgeving hebt. En zonder aandacht
neemt u geen informatie op. Zulke ge
voelens ontstaan niet alleen door het
verlies van dierbare personen, maar
ook door het verlies van uw werk (pen-
sionering) of door achteruitgang van
uw gezondheid. Het is ook mogelijk
dat juist op latere leeftijd nare herin-
neringen, bijvoorbeeld uit de oorlog
bovenkomen.
Ook als er veel van u gevergd wordt (bij-
voorbeeld als u voor uw zieke partner
moet zorgen), of als u in angst en span-
ning zit, kan uw belangstelling voor de
buitenwereld minder worden. Een de-
pressie (een gevoel van in de put zitten
en het niet meer zien zitten) kan vol-
gen op zo'n situatie. Uw aandacht is
dan nog meer haar binnen gericht. Uw
geheugen kan u ook in de steek laten,
als er veel nieuws op u afkomt, bijvoor-
beeld als u net verhuisd bent. Ineens is
niets meer vertrouwd, zelfs de licht-
knopjes zitten op een ander plaats! Er
wordt in die situatie veel van u
gevergd; wennen aan het nieuwe huis,
de nieuwe omgeving verkennen, nieu-

we mensen ontmoeten...
Dan hebt u geen 'geheugenruimte'
meer over. Vaak spelen meer oorzaken
tegelijk een rol. Immmers als u in de
put zit, hebt u niet zo'n zin om een
goede maaltijd voor uzelf te koken; als
u zich ziek voelt, gebruikt u misschien
meer medicijnen.

Geheugentips
- U hoeft niet alles te onthouden.

Probeer alleen te onthouden wat be-
langrijk is.

- Besteed tijd en aandacht aan wat u
wilt onthouden. Herhaal het een
paar keer en schakel al uw zintuigen
in. Bijvoorbeeld: lezen + hardop uit-
spreken + opschrijven + in gedachten
er een voorstelling van maken.

- Wen u eraan belangrijke handelin-
gen bewust te doen: het gas uitdraai-
en, de huisdeur op slot doen enzo-
voort.

- Gebruik geheugensteuntjes (bood-
schappenbriefje, agenda). Een dag-
boek bijhouden kan ook helpen meer
vat te krijgen op alles wat er gebeurt.

- Berg belangrijke dingen (sleutels,
portemonnee) op een vaste, goed
zichtbare plaats op.

het

al^

met uw huisarts als u
of als u zich over iets on-

Tot slot
Bespreek h
klachten h
gerust maa
Zeg niet snel: 't is de leeftijd, er zal wel
niks aan te doen zijn.

HULPMIDDELEN VOOR MENSEN
MET EEN HANDICAP

Handige hulpmiddelen kunnen het le-
ven van velen onder ons aanmerkelijk
eenvoudiger maken. Niet alleen voor
mensen met verminderde bewegings-
functies, maar ook voor hun naaste
omgeving is het van belang te weten
wat er op dit gebied te krijgen is. Het
nationaal Reumafonds heeft een bro-
chure uitgegeven waarin tal van han-
dige hulpmiddelen getoond worden.
Wat denkt u b.v. van een anti-slip mat-
je om te voorkomen dat een bord weg-
schuift, een houder voor een wandel-
stok aan de tafel, knopenhaakje en zo
meer! Het is niet altijd eenvoudig om
met een handicap te leven. Deze hulp-
middelen kunnen het wat gemakkelij-
ker maken. De brochure ligt bij de
SWOV ter inzage en is tevens te bestel-
len bij het Reumafonds, Postbus 80208,
2508 SE Den Haag, tel. 070-3503231.

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
Wegens vakantie is het kantoor van de
SWOV in de maanden juli en augustus ge-
opend van 9.00 tot 10.00 uur (ma. t/m vr.)
Voor dringende zaken in verband met
Tafeltje-Dekje, kunt u buiten deze uren
terecht bij St. Ouderenzorg Ruurlo-
Vorden ('de Wehme')^. 551448.
Voor meer informati^Kiint u terecht bij
de SWOV, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
553405.

Fietsvierdaagse
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vanaf maandag 7 juli tot en met
donderdag 10 juli een avondfietsvier-
daagse. Voorgaande jaren konden de
deelnemers kiezen uit verschillende af-
standen. Thans staat er elke avond een
route van 25 kilometer op het pro-
gramma. De start en finish is bij het
Dorpscentrum.
Maandagavond fietsen de deelnemers
richting Leesten, waarna op dinsdag
Galgengoor en Mossel op het program-
ma staan. Op woensdag gaat het rich-
ting Hengelo en op donderdag wordt
buurtschap Warken aangedaan. Onder-
weg wordt een versnapering aangebo-
den. Er is niet alleen een medaille te
verdienen, ook kan een certificaat in
ontvangst worden genomen wanneer
men de afgelopen weken tenminste
ook heeft meegedaan aan de wandel-
vierdaagse van "Sparta" en aan de
zwemvierdaagse. Dit alles onder het
motto "Tri-sport Vorden".

Eerste avondvoorstelling
van zomerseizoen in
theater Onder de molen
In de maanden jul i en augustus houdt
theater Onder de molen in Linde op
woensdagavond een afwisselend pro-
gramma met optredens van een aantal
vaste medewerkers van het theater. De
eerste avondvoorstelling van het zo-
merseizoen is op woensdag 2 juli. Op
het programma staan optredens van
troubadour Gery Groot Zwaaftink, ver-
halenverstelster Diny Hiddink en gita-
rist Jan Guichelaar. Ook Peter Hoefna-
gels en Ben Rogmans zijn weer van de
partij. Voor meer informatie en reser-
veringen kan men bellen met 55 69 87.

Biej ons
in d'n Achterhoek
'k Wet neet of 't nog wel de moeite weerd is umme nog een stuksken veur
de krante te schrieven in 't plat. A'j de kranten meugt geleuven mek half
Nederland gebruuk van de "lat minute" reizen en zuukt allemaole de
zunne op.

Now mo'w eerlijk wean: umme 't weer hoef iej neet hier te blieven, 't Is
onderhand zo nat da'j de piern in de grond kont heurn hoestn. Maor afge-
zien daorvan kö'j ok maor better 't land uutgaon. Dan arger iej ow ok neet
an 't gehekkelte hier. Zoas in de Tweede Kamer afgeloopn wekke. 't Liekt
wel een klasse van de bewaarschole zoat zee daor oaver de treinkaartjes van
de studenten zit te klasjejeern. En 't beroerde is dat ze zelf schienbaor nog
neet in de gaatn hebt hoe dom ze daor zit te loln. En an 't ende, net veur ze
met vakantie gaot, daor zelf ok nog umme mot lachen. Maor dat zol wel
wean umdat ze 't afgeloopn jaor weer goed an zichzelf heb edach en eur
salarisverhoging d'r heb wetn deur te slepn.

Of t'r ok nog een verhoging veur korpschef Brinkman inzit mo'j nog maor
afwachten. Alhoewel de kans groot is dat den ok met een golden handdruk
de laane wod uutestuurd. Waorumme eigenlijk? Zolange is e d'r nog ens
neet. Ok weer iets wao'j niks van snapt. At ze argens 'n enveloppenplekker
vraogt mot ze eers psycholochisch etest wodn. Dan mo'j de hele mölle deur,
van kop tot tee, van binnen en buutn.

Allichte heb ze dat met den korpschef ok edaon. Met in dit geval een goed
advies, anders had e dat baantjen neet ekregen. En dan achteraf toch neet
deugen? Dan hef zo'n onderzuuk totaal gin weerde. Of de luu tegenoaver
um deugt neet. In dit geval de börgemeisters die meent dat z'um nao eur
hand kont zetn.

Maor laot ze 't ok maor uutzuukn. Wiej, als belastingbetalers, zorgt wel dat
de centen veur een en ander op taofel komp. Is 't neet veur 't podium veur
Clinton, dat e neet gebrukkt hef (kosten een half miljoen) dan wel veur de
Eurotop die ok niks opeleverd hef. Dan kan dat posjen veur Brinkman d'r
ok nog wel biej. Achter 'n lessel kump dat geld in ieder geval neet weer.

Daor mo'j maor an denken a'j vanaf vandage met de dure benzine in ow
tank ergens hen gaot op vakantie. Nao Polen, Frankriek of Spanje. Maor ok
a'j gewoon wat rondtoert biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

ACTI MARKTVERENIGING VORDEN
Op vrijdag 4 juli zal er opnieuw een enveloppen-actie worden

gehouden tijdens de markt.

Voor dit evenement zijn 600 prijzen beschikbaar gesteld.

Bij inlevering van een cadeaubon kunt u dan een prijs
uitzoeken. Het bestuur

l
ll

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 2 grote Galia meloenen

3e gratis
Handperssinaasappelen
20 voor f 7,95 nu voor 6.
Voor de vrijdagmorgen vlotte hulp gevraagd

KOLDEN HOF's Versmarkt

2 Hedra's

3 Kaaps viooltjes

keuze uit meer dan 30 soorten

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Diplomazwemmen
Zaterdagmorgen vond in het Vordense
zwembad voor de eerste keer in dit sei-
zoen het diplomazwemmen plaats. De
examens werden gehouden onder het
toeziend oog van de N.R.Z.offlcial de
heer Mazee uit Lochem. De beoorde-
lingscommissie bestond uit Susan
Sonneveld en Martin Westerik. Alle
kandidaten (33) slaagden.
Dit waren voor het basisdiploma:
Aniek van Langen, Inge Klein Ha-
neveld, Martine Slutter en Rubby
Clappers. Diploma A: Nils Muller,
Jochem Groot Jebbink, Stijn Bloe-
mendaal, Roy Huetink, Bas Leenen,
Michel Steeman, Marga Brandwacht,
Ariet Kieskamp, Michael v.d. Berg,
Tonny Zenhorst, Marit Vlogman, Koen
Seebus, Reggy Clappers en Bram Klein
Haneveld. Saillant detail: de geslaag-
den voor het A-diploma behaalden ook
de medaille voor het met succes afleg-
gen van de zwemvierdaagse.

Diploma B: Mandy en Anaik Nijbroek,
Gerben Vlogman, Ellen Besseling, Ruby
Clappers, Erwin Luimers en Kim
Heuvelink. Claudia Reinders slaagde
voor het zwemvaardigheidsdiploma III.
Voor zwemvaardigheid II alsmede voor
het snorkelbrevet slaagden Marieke
Ringlever; Bram Bosma en Anneleen
Bosma. Voor zwemvaardigheid I slaag-
den Freek de Klein, Mariska Brinkerink
en Irene Reinders. De eerste twee ge-
noemden slaagden tevens voor het
snorkelduiken. Op 19 juli is er weder-
om de mogelijkheid een zwemdiploma
te behalen. Het proefzwemmen vindt
op 16 juli plaats.

Prettymarkt
De Vordense zwem- en polovereniging
Vorden '64 houdt op zaterdag 5 juli de
jaarlijkse prettymarkt. Nieuw op het
programma zijn ringsteken en een vei-
ling. Verder zijn er natuurlijk weer al-
lerlei tweedehands artikelen te koop.

Allerhand
in 't Saksenland

MEVR. R. KRAMER)

De kapel in de Wildenborch zullen de meeste van u wel eens gezien
hebben. De herkomst van deze kapel is echter vrij onbekend. Dit ar-
tikeltje is bedoeld om daarover iets meer duidelijkheid te brengen.
In de notulen van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente te
Vorden is er op 24 april 1950 voor het eerst sprake van een noodkerk
die beschikbaar wordt gesteld door Ds. van Zeben uit Huissen. Voor
alle duidelijkheid: de Vordense gemeenschap had de zwaar door de
oorlog getroffen gemeente Huissen geadopteerd.
Men denkt hier de kerk te kunnen plaatsen in het Medler. Ds.
Rijnders zal contact opnemen met de instantie die de beschikking
heeft over de kerk. Op l september 1950 heeft Ds. Rijnders overleg ge-
pleegd met de heer Terlinde, voorzitter van de Bouw- en Restauratie
Commissie. Er blijken twaalf aanvragen te zijn voor de zeven kerken
die landelijk beschikbaar zijn. Er zal jaarlijks huurkoop moeten wor-
den betaald. Het afbreken en weer opbouwen zal door vrijwilligers ge-
daan moeten worden. Men weet hier nog niet of men de kerk in Linde
of't Medler zal plaatsen. In de vergadering van 15 september 1950 be-
sluit men de zaak met de kerkvoogdij te bepraten.
Eerst op l mei 1951 staat er weer iets over het kerkje in de notulen.
De predikanten voelen dan veel voor plaatsing in de Wildenborch.
Daar heeft men namelijk enig kapitaal. Dat kapitaal (f3000,-) is door
de Wildcnborchse gemeenschap bijeengebracht om het bestaande ge-
bouwtje op te knappen. Dit gebouwtje werd gebruikt door de zon-
dagschool en enkele andere verenigingen maar verkeerde nu in niet
al te beste staat. Het plaatsen van het noodkerkje uit Huissen zou een
goed alternatief zijn. Op tweede Pinksterdag gaan Ds. Jansen en H.
Albers naar Huissen om aanwezig te zijn bij de inwijding van de nieu-
we kerk. Ze gaan dan tevens het genoemde kerkje bezichtigen en het
schijnt wel in de smaak te vallen want op 18 mei gaat de aanvraag
voor het kerkje naar de Bouw- en Restauratie Commissie. Er volgt dan
in de kerkeraad nog wel een heftige discussie over plaatsing in Linde
of de Wildenborch maar de laatste plaats krijgt toch de voorkeur.
In de loop van 1951 werd het kerkje opgehaald waarbij o.a. de fa.
Albers zijn vrachtwagen beschikbaar stelde. Afbraak en opbouw in de
Wildenborch op dezelfde plaats als het zondagschool gebouwtje
stond, geschiedde geheel belangeloos door de Wildenborchse ge-
meenschap. De datum van inwijding was in de notulen niet te vinden
en ook de geraadpleegde inwoners van de buurtschap wisten hier-
over niets te melden.
Mochten er onder de lezers nog nadere bijzonderheden over deze ka-
pel of het zondagschoolgebouwtje wat hier voordien stond voorhan-
den zijn dan zou ik daar graag kennis van nemen, (tel. 55 13 42). Bij
voorbaat dank.

H.G. Wullink.

Twee dagen Beach Party in Vorden:

Skik hoofdact op l augustus

Naast de bekende Beach Party op za-
terdagavond is er dit jaar voor het
eerst ook op vrijdagavond een com-
pleet programma. In de grote cir-
custent is er ruimte ingericht voor
een aantal Nederlandstalige top-
acts. In de fraaie spiegeltent is het
swingen geblazen voor die mensen
die van de betere cover houden en
muziek uit de jaren 80.

Op het podium van de uit België af-
komstige spiegeltent is als openingsact
op de vrijdagavond ruimte gelaten voor
het trio We've Got The Gun. Deze drie-
mansformatie heeft deze plaats ver-
diend door onlangs Q^ Gesel uit
Gelderland te winnen. Z^lpelen stevi-
ge rocknummers uit eigen huis afge-
wisseld met enkele covers. De spiegel-
tent zal daarna op de kop worden gezet
door Cazmelion. De Beach Party heeft
wat met Zuid-Afrika ea«Liat dat nu
weer zien door zangerc^laz en haar
mannen volop gelegenheid te geven
om een ieder te laten dansen.
Cazmelion is niet alleen muziek, maar
meer nog emotie en betrokkenheid.

Op zaterdagavond loopt de Achterhoek
leeg richting Groenlo. Op vrijdagavond

halen we Groenlo en de rest van de
Achterhoek naar Vorden. De Gracht
mag proberen het met haar eigen
Nederlandstalig repertoire voor elkaar
te krijgen in de circustent. Vervolgens
is er in de circustent op vrijdagavond
een optreden te zien van Woodside
Now. De sprong van Nederlandstalige
muziek naar de Celtic Rock van Wood-
side Now lijkt op papier een grote,
maar zal live verrassend uitpakken.
Het gemeenschappelijke zit 'm in zijn
puurheid, het universele van het lan-
delijke karakter. Folk, rock en country
maken dat je niet stil kunt staan.
Woodside Now is het eerste feestelijke
tintje van de elfde editie van deze
Beach Party.

De hoofdact van de vrijdagavond is na-
tuurlijk de onbetwist grootste verras-
sing Van Nederlandse bodem in 1997:
de Drentse formatie Skik. Slechts drie
man sterk, maar overweldigend door
zijn eenvoud. De van de straat gepluk-
te onderwerpen voor de nummers en
de oprechtheid waarmee deze ge-
bracht worden maken de band puur.
Nu al beroemd zijn nummers als "Hoe
kan dat nou" en het titelnummer van
hun tweede cd "Niks is zoas 't lek".

Confetti-Festival

* ,

Vorige week zaterdag werd het suc-
cesvolle Confetti-Festival, dat de
Ruurlose Ondernemers Vereniging
heeft gehouden ter gelegenheid van
haar vijfentwintigjarige jubileum,
afgesloten.

Er werden nog vier prijswinnaars ge-
trokken, namelijk de familie Schepers
(Morsdijk), familie G. Laarman (Borcu-
loseweg), B. Sprukkelhorst-te Winkel
(Nijverheidsstraat) en H. Huizinga

(Bluisterplein). Allen heel hartelijk ge-
feliciteerd. Zij kunnen hun prijs afha-
len bij Café-Restaurant Avenarius.
De grote hoofdprijs va,n f. 500,—, be-
schikbaar gesteld door Drukkerij Wee-
vers, werd gewonnen door de familie
Kremer aan de Barchemseweg 21.
Maandagochtend mocht het echtpaar
Kremer deze prijs in Studio Contact in
ontvangst nemen. De hoofdprijs werd
overhandigd door de heer L.G. Weevers
j r. zelf.



OPRUIMING
DAMESAFDELING HERENAFDELING

PANTALONS
Stretch, v.a.

ROKKEN
uni & dessin, v.a.

BLOUSES
v.a.

JACK's

BLAZERS
v.a.

99,95

59,95

59,95

OVERHEMDEN
blue, wit en kobalt, van 59,90

2 stuks

tot 50% korting

95

PULLOVERS
v.a.

JACK's

KOLBERTS
v.a.

39,-
69,95

69,95

tot 50% korting

199,-

SWEATSHIRTS
Essentio, Ravens, Frankenwalder

NU v.a.

SLOGGI SLIPS
3 halen = 4e gratis

MERKENVOORDEEL

's Oliver sets tot 30% korting
Essentio kombisets tot 50% korting
Gerry Weber sets tot 40% korting
Rosner pantalons v.a. 729,-
Bianca sets tof 50% korting
Lindon sets tof 40% korting

moie centrum

Tennissen

Alleen deze week:
ROSNER
HERENJEANS 189, 139,-

KATOENEN BROEKEN

ecru & olijf 159,- l 2 9 j

SCHIESSER HEREN SLIPS

2 stuks 24,-
FLEURIGE STROPDASSEN

van 59,95 NU

ruurlo

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Een perfecte fiets voor een zeer
zachte prijs. Uitgerust met r.v.s. velgen,

kogellagers in de trapas, spieloos
crankstel, Axa veiligheidsslot en inclusief

spatlap en snelbinders.

uitvoeringen:
remnaaf
fl 699,-

trommelremmen 3 versn.

fl 839,-
I: Jllpmmelremmen 5 versn. m. é

fl 999,-

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Verkoop en reparatie voorlopig Smidsstraat 2, Vorden

Kom gerust eens bij ons
aan.

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

ei

ee/i

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 651010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

Vanaf woensdag 2 juli

GRANDIOZE OPRUIMING

Jacks

Sweats

van onze zomercollectie 1997

vanaf 99,95 Stretchbroekenvanaf 49,95

vanaf 39,95 Shirts vanaf 29,95

enz., dus heel veel halen ...
en héél weinig betalen bij:

thei

CORNER

'o be

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26



Bjj Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 30 JUNI T/M ZATERDAG 5 JULI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

KEER EN KLAAR ROSBIEFLAPJES
BOOMSTAMMETJES
Ambachtelijke gemarineerde KIPFILET
BARBECUE-WORSTJES

100 gram van 2,79 voor l ,99

8 stuks nu 8,98

1000 gram van 19,80 voor 16,90

12 stuks 5,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

FRANSE GOLDEN DELICIOUS
KERSEN
KOMKOMMERS

zak i 1,5 kilo van 3,98 voor

500 gram van 3,50 voor

per stuk van 1,25 voor

3,50
1,75
0,69

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vers van het mes: Vergeer-kaas

JONG RELEGEN KAAS i MI. van n.98 voor 10,98
KRUIDENROTER lOO gram van 2.69 voor 1,99

Vers gesneden vleeswaren

ONTRIJTSPEK 100 gram van 2,39 voor 1,59

DEZE WEEK OPNIEUW SCHITTERENDE KORTINGEN
OP A-MERKARTIKELEN MET UW GRATIS EDAH-CARD:

Mona mag. frilityoghurt div. sm., 500 gr. van 1,69 voor 0,99 (40% korting)

Café Cruz cafeïnevrije koffie zso gr. van 4,29 voor 3,29 (25% korting)
Pickwick fresh tea div. smaken, 1/11. van 1,99 voor 0,99 (50% korting)

Nibbit COCktail 5 uitdeelzakjes a 25 gram van 2,89 voor 1,99 (30% korting)

Edah Snoepjes colafl./fruitgums, 200 gr. van 1,89 voor 1,39 (25% korting)

Abee Selleriesalade 200 gram van 1,99 voor 1,49 (25% korting)

ONS SPAARPAKKET VOOR DEZE MAAND
IS ALS VOLGT:

Organics shampoo
nu met volle spaarkaart

Gloria van der Bilt 'Honeymoon' eau de toilette
flacon è 30 ml 24,95 nu bij inlevering van 2 volle spaarkaarten

Ola Solero ijs
doos a 3 stuks 4,99 nu met volle spaarkaart

Braun food steamer FS 10
nu met 2 volle spaarkaarten

Philips 'Billy' staaf mixer 170 watt 3 kleuren
nu met 2 volle spaarkaarten

GnWlS

1 4,95

GMHS

99,00
89,00

49,95
39,95

Is uw vakantie in
augustus gepland?
Nu, annuleer het dan maar

want in augustus staat er iets
spectaculairs te gebeuren
bij Edah G. Dotterman BV

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
REPARATIE

was- en afwasautomaten
24-uur-service

Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

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

Vlaaïenaanbïedïncj

Ons assortiment:
verse zomervruchtenvlaai • rijstevlaai • musli-honingvlaai • abrikozenvlaai •

Zwitserroomvlaai • sinaasappelvlaai • Hawaii-vlaai • tompoucenvlaai •
, chipolatavlaai • aardbeien de luxe vlaai • kersenvlaai de luxe • woudvruchten

vlaai • appelspeciaalvlaai • Christoffelvlaai •
boerenjongsvlaai • advocaatvlaai

ALLE VUUUEN f 10,-

Super-aanbieding van 2 t/m 9 juli 1997

luxe kersenvlaai • sinaasappel-
vlaai • hawaï-vlaal

8 royale punten voor

f7,50
Blijvend elke woensdag

, en DanKetögj^ . ^ /. \\ 5 broden naar keuze
voor

Verrassend lekker: brandnetelbrood

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73 f 12,-

Donor-codicil,
van

levensbelang

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

• Gezellige dag uit?! Zon-
dag 6 juli is er de 9e Vordense
klootschietmarathon 10 km,
voor buurten, straten, families,
bedrijven enz. Org. Buurtver-
eniging Delden. Klassen: he-
ren 10 uur; dames en ge-
mengd 10.45 uur. Max. 1
bondslid per team. Start en
finish bij de 'Vordense Pan',
Hengeloseweg 14, Vorden.
Opgave voor: 5 juli bij Dick
Regelink-55 13 2&

Marion de Groot, Scheggertdijk 4, Almen
Vrijdags en zaterdags geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Alle andere dagen na telefonische afspraak
tel. (0575) 43 16 63

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

Kom kijken in onze showroom en tuin, voor een grote keuze
stoelen, deckchairs, tafels en banken.

Alles uit voorraad leverbaar

STIdUIMC ( B K f N O f C A F f U S I A ' S
33 warman"

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Tijdens

de zomer

andere

openings-

tijden

Maandag,
woensdag.
donderdag,
zaterdag
van 11.30 - 23.00 uur

vrijdag
van 11.30 - 24.00 uur

zondag
van 11.30 - 22.00 uur

dinsdag

gesloten

AP

Jansen & gal
autoschadebedrijf

:

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lfcncutto gratis etc.

Urinkhorst l
7207 ÜG 2UTPHEN
(iiul. terrein Rcvelhorst)

« (0575) 5228 16
BDVAE

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

BADKAMER VERBOUWEN?

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

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.

-; Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-

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



Het is elke dag vlaaienfeest
met onze echte

Limburgse vlaaien
keuze uit ruim 30 soorten, waaronder vele nieuwe

smaken.
Calorie-arm en goed voor 12 royale punten.

DIT WEEKEND:

APPEL-KANEEL
BAVAROISEVLAAI

deze bourgondische vlaai weegt zeker 2 kilo

95
nu voor maar f 14,

ROOMBOTER
ABRIKOZENFLAPPEN

lekker fris

voor maar15,5O

KLEINERE KERSEN-, AARD-
BEIEN- OF BOSVRUCHTENVLAAI

goed voor 6 punten

met of zonder slagroomf 8,5O

Atles vers van de Echte Warme Bakken dèt proeft ü*

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

5 juli organiseert
zwem- en poloclub
Vorden '64
de 26e Prettymarkt

met daarop

ANTIEK
CURIOSA EN
VERLOTING

Nieuw zijn de veiling en het ringsteken

Vanaf 10.00 uur start de verkoop
op het marktplein in Vorden

GELRE

FIETSVIERDAAGSE
te Vorden van 7 t/m 10 juli

Aanvang: 18.30 uur
Start: Dorpscentrum

Afstanden: 25 km

Inschrijfgeld:
kinderen t/m 12 jaar f 7,50

volwassenen f 9,-

Inlichtingen: tel. 55 1932

Rabobank
Reizen

Nü boeken
is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

2.

nu voor

/Ma/écfn/en m/voor f
Vertrek: 15 juli t/m 28 oktober
9 dagen Hotel Occan Reef Rcsort op basis van halfpension

Spanje
Vertrek: l, 5 en 8 september
App. Els Llorers in Lloret de Mar, 8 dagen buspendel

Kreta nu voor

Vertrek: 13 en 17 juli
8 dagen app. Niovi in Koutouloufari

Gran Canaria nu voor f
Vertrek: 6 juli
8 dagen bungalowpark met 4 zwembaden; bungalow Los Arcos in Playa del Ingles

Ga naar uw rcizenverkopende Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl).

p,p

f 275,-

f845.

P-P

p-p

p,p

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden Zutphenseweg 26 tel.
Hengel^ Raadhuisstraat 21 tel.
Steendoün Burg. Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

Knotsgekke acties
woensdag 2 jul! f/m dinsdag 8 juli

EXTRA BELEGEN kilo 11.98

M ^̂  Qft

HALVETTE 20+ komijn of blank, per kilo 1Z.

STUDENTENHAVER 250 gram 3.98

ABRIKOZEN 500 gram 3?&

Kijk on vergelijk!

Peanut delicatessen
Zutphenseweg 1 a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00 - 20.00 uur. zaterdag 9.00 - ^00 uur

luoirni:
PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING

Totale huidverzorging met
producten op natuurlijke basis
Aromatherapie
Elektrisch epileren
Zonnebank (snelbruiner)

ANS JONGBLOETS
Het Wiemelink 9, Vorden
Teiefoon (0575) 55 35 60

Vakantie van
9 juli t/m
3 augustus

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Julian
Julian wil graag een model dat
geen tijd kost. Hij wil er toch
verzorgd uitzien, maar wil beslist
geen 'gabber'-koppie omdat hij
er voor zijn werk representatief
uit moet zien.

Het advies van Nienke
Nienke adviseert een Animatie
om het kapsel een gemakkelijk
vallend volume te geven, waar
Julian alleen maar wat gel door
hoeft te strijken om een noncha-
lant en verzorgd kapsel te krij-
gen. Door de zijkanten lekker
kort te knippen zit het kapsel
vanzelf altijd al goed.
Die korte haren kunnen nooit
verkeerd gaan zitten, zelfs niet
als hij 's ochtends uit bed komt
zit dat deel van het kapsel al vast
goed! Het bovenhaar is niet al te
veel korter geknipt zodat Julian
er nog wat mee veranderen kan.

Met Wet Gel kan hij er een heel
strak kapsel van maken voor de
Disco. Julian is bijzonder tevre-
den met het resultaat.

Ervoor

HEERSINK haarmode
Zutphenseweg 21 vorden

•B (0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gusta Bruggert

kapster: Nienke Koster

'Altijd in voor verandering!9



Laatste dagboek van Kanen Wullink vanuit Amerika

'Ik ga Amerika ontzettend missen'
Op woensdag 14 augustus 1996 vertrok Karien Wullink voor
een jaar naar Amerika. De 18-jarige Vordense scholiere heeft
de afgelopen maanden een dagboek bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Onlangs ging ze achter de computer zitten
en schreef haar laatste bijdrage voor Weekblad Contact.
24 MEI
Nog 4 dagen en mijn ouders arriveren
in San Francisco. Vandaag is het zater-
dag en ik heb een drukke week achter
de rug. De laatste week met lessen. Ik
heb mijn senior-project voor Engels
met succes afgerond, ik heb Spaans en
muziek en drama afgerond en nu moet
ik volgende week alleen nog een ge-
schiedenisproject inleveren en een eco-
nomietest doen.
Gisteravond had ik een feest van een
van de exchange-studenten. Er waren
zo'n 10 studenten en het was reuze ge
zellig. Sommigen zal ik niet meer te-
rugzien en dat is wel verdrietig. Geluk-
kig is er volgende week nog een feest
waar de meesten naar toe gaan. Het is
een vreemd idee dat ik misschien maar
een paar vrienden die ik hier gemaakt
heb ooit weer terugzie. We hebben af-
gesproken om elkaar op 4 juli in het
jaar 2000 op de Eifeltoren te ontmoe-
ten. Of het er van komt, dat moeten we
nog maar zien, maar als we allemaal in
geloven . . .

14 JUNI
School is inmiddels afgelopen. 31 mei
was de graduation ceremony. Het was
bloedheet en we zaten in onze zwarte
pakkies met zo'n gek hoedje op (cap &
gown noemen ze dat) in de brandende
zon. Al met al was het erg leuk en het
was weer een nieuwe ervaring. Ik kreeg
een honorary diploma, wat betekent
dat het geen originele is, maar een be-
wijs dat ik een jaar high school met
succes heb afgerond.
Mijn ouders waren er dus ook. Woens-
dag de 28e haalde ik ze op van het
vliegveld in San Francisco. Dat was
heel spannend en het vliegtuig was
ook nog eens laat. Ik stond te wachten
met mijn gastvader van het eerste gast-
gezin, komt opeens de man van Mien
Dobbelsteen langs lopen. Ik was zo ver-
rast dat ik hem gewoon stond aan te
staren. Na ongeveer 20 minuten kwa-
men mijn ouders er eindelijk uit. En
het was een welkom met blije traantjes
hoor! Ik had nog zo tegen mijn moeder
gezegd dat we niet zouden gaan huilen
maar helemaal lukken deed het dus
niet. De dagen daarna waren heel ge-
zellig en met mijn ouders was alles
weer heel snel vertrouwd.
De maandag na graduation ging ik
met mijn ouders op reis. We zijn van
San Francisco langs de kust naar het
zuiden getrokken en hebben verschil-

lende plaatsjes bezocht. Daarna zijn
we door de woestijn naar Las Vegas ge-
reden. Uren lang reden we over einde-
loze, stikhete, droge vlakten voordat
we eindelijk in Las Vegas aankwamen.
In Las Vegas bleef ik bij mijn eerste
gastgezin dat daar op bezoek was bij
een tante, terwijl mijn ouders doorre-
den om nog wat meer van Californië te
zien.
Ik ben nog zes dagen in Las Vegas ge-
bleven. Dat was best heel lang, want
veel was er voor ons eigenlijk niet te
doen. In twee avonden hadden wij alle
bijzondere gebouwen en lichtjes ge-
zien. De rest van de tijd hebben we
thuis doorgebracht en we zijn een dag
naar een waterpark geweest.
Op dinsdagavond hebben we wel wat
speciaals gedaan. Naast alle casino's in
Las Vegas, zijn er ook diverse attracties.
Zo is er bijvoorbeeld de 'Sky Screamer'
die je kunt vergelijken met bungee
jumpen. Het verschil is dat je op de
grond begint en dat je met z'n drieën
tegelijk kunt springen. Mandy en Mi-
chael (mijn gastzus en -broer) wilden
dit heel graag doen en als je het met
z'n drieën deed, zou het goedkoper
zijn. Ik werd dus gestrikt als derde per-
soon. In een harnas werden we aan el-
kaar vastgemaakt ̂ ttlat we met z'n al-
len aan een bim^p-elastiek hingen.
We werden voorover gekanteld en hori-
zontaal met onze gezichten naar de
aarde gericht werden we omhoog ge-
hesen. Langzaam zag ik de mensen on-
der me, de gebouw^i en de straat klei-
ner worden. Dit i^P^ hoogste ter we-
reld, dacht ik nog, en daar zou ik in
een paar seconden naa beneden vallen.
Ik besloot maar niet meer te denken en
er gewoon van te 'genieten'. Toen we
bij het hoogste punt aankwamen (285
feet) werd er door een microfoon afge-
teld '3, 2, l, je mag nu aan het koord
trekken' en ik was degene die aan dat
koord moest trekken. Zonder er bij na
te denken deed ik het en vielen we in
een vrije val, 69 mijl per uur, dat is 100
km per uur, naar beneden. Eng, span-
nend, maar ontzettend gaaf! Ondanks
dat ik het eerst eigenlijk helemaal niet
had willen doen, ben ik blij dat ik het
gedaan heb.

18 JUNI
Mijn ouders zijn vanmorgen terug
naar Nederland gevlogen en ik heb een
rustige dag thuis. Over drie dagen ga ik
voor twee weken op reis. Daar heb ik

veel zin in, want het is hier op het mo-
ment best saai. De meeste exchange-
studenten zijn op reis of terug naar
hun land en mijn andere vrienden wer-
ken bijna alle dagen. Er is niemand die
ik ken die met dezelfde reis meegaat
als ik. Dat betekent dat ik 39 nieuwe
mensen leer kennen en dat vind ik wel

- weer leuk. We gaan naar San Francisco,
San Diego, Los Angeles, Las Vegas, de

Grand Canyon en naar Yosemite. Als ik
dan weer terugkom heb ik nog maar
drie dagen voordat ik terug naar
Nederland ga. Dat vind ik spannend en
ik heb er aan de ene kant wel zin in,
maar aan de andere kant zal ik de
United States wel ontzettend missen.
Nog drie weken en ik ben weer terug.

Tot dan!

Volksfeest Delden 'droog" verlopen:

Dick Regelink 'keizer' van Delden
De bevolking uit het buurtschap
"Delden" had vrijdagavond bij de
aanvang van de volksfeesten nabij
de familie Vruggink alle "mazzel"
van de wereld dat 'het die avond
droog bleef. Althans toen de tradi-
tionele volksspelen werden gehou-
den. In de loop van de avond hiel-
den de aanwezigen het van "bin-
nen" niet allemaal droog, maar dat
hoort nu eenmaal bij een gezellig
feest.

Aangezien de buurtvereniging "Del-
den" dit jaar 50 jaar bestaat had het be-
stuur het plan opgevat om alle schut-
terskoningen uit die jaren uit te nodi-
gen en hen een wedstrijd te laten schie-
ten met als beloning "Keizer van
Delden". In totaal hadden zich 22 ex-
koningen ingeschreven waarbij ver-

meld dat circa 90 procent van het aan-
tal de winnaars waren in de laatste 25
jaar.
Dick Regelink bleek uit het beste
"schuttershout" gesneden want hij
schoot niet alleen de romp eraf, maar
bovendien de linkervleugel. Voor Dick
alle redenen om "de gehele buurt" in
zijn vreugde te laten delen! Gerard
Scheffer, die als voorzitter van de
buurtvereniging, na afloop de prijzen
uitreikte, kon zich zelf bij het keizer-
schieten de derde prijs overhandigen.
Hij schoot de rechtervleugel eraf, 4
Bert Regelink (kop), 5 Ria Maalderink
(staart).

Tegelijkertijd vond het "normale" vo-
gelschieten plaats. Hier werd Henk
Groot Roessink koning, 2 Joke
Broekgaurden (linkervleugel), 3 Berend

Rossel (rechtervleugel), 4 Bennie
Bloemendaal (kop), 5 Manfred
Waenink (staart).
Uitslag kegelen: l Henk Broekgaarden,
2 Andre Eggink, 3 Jan Vruggink.
Ringsteken: l Jaap Klaassen, 2 Heidi
Vruggink, 3 Bennie Tiessink. Schieten
(vrije baan): l Gerrit Rossel, 2 Jan
Wormgoor, 3 Frank Bloemendaal. Idem
(vaste baan): l Wim Vruggink, 2 Gerrit
Rossel, 3 Jan Wormgoor. Kikkerspel: l
Bart Tiessink, 2 Trees Enzerink, 3
Gerrie Steenblik. Bolero: l Rianne
Brummelman, 2 Bonnie Groot Obbink,
3 Annemiek Mulderije. Balgooien: l
Henk Broekgaarden, 2 Rob van Aalst, 3
Jan Vruggink.
Na afloop van de spelen kon er met me-
dewerking van "De Sleppers" uit
Ruurlo een dansje worden gemaakt.
Het ligt in de bedoeling dat er voor de
kinderen in de maand september een
uitstapje wordt georganiseerd. Verder
heeft het bestuur deze zomer voor de
leden een fietstocht op het programma
staan.

Gezondheidswijzer
verhuist naar
hal van Het Spittaal
De Gezondsheidswijzer van ZorgGroep
Oost-Gelderland is vanaf deze week ge-
vestigd in de hal van ziekenhuis Het
Spittaal. In samenwerking met de
Regionale Apothekers en het patiënten
service bureau is hier een informatie
punt ingericht. De nauwe samenwer-
king biedt meer mogelijkheden tot het
ontwikkelen van patiënteninformatie.
Behalve veel informatie over de dienst-
verleniging van apothekers, het Spit-
taal en de ZorgGroep, is er informatie
over veel voorkomende ziekten en aan-
doeningen. De Gezondheidswijzer be
schikt over een aantal folders, brochu-
res, tijdschriften en artikelen. Daar-
naast is er een computerbestand met
adressen van patiëntenverenigingen,
organisaties en zelfhulpgroepen.



T.ÖULTEJ1
BOUWMATERIEEL
•VERKOOP»VERHUUR«REPARATIE»

Bulten Bouwmaterieel is een dynamisch, sterk
groeiend, ruim gesorteerd bedrijf voor de verkoop,

verhuur en reparatie van bouw- en wegenbouwmaterieel
Bulten Industriematerieel is een gespecialiseerd bedrijf

voor de toelevering van machines, gereedschap en onder-
delen aan metaalbedrijven en andere industrieën

In verband met de voortgaande groei zoeken wij
enkele nieuwe collega's.

Sales manager
voor Bulten Bouwmaterieel
U hebt affiniteit met de bouwwereld en kent het bouwmate-
rieel. U hebt veel commercieel gevoel en voelt zich aangetrok-
ken tot een dynamische functie. U bent in staat de verkoop en
inkoop te structureren, de markt te verkennen en administratie-
ve gegevens te analyseren. Daarmee stuurt u binnen- en bui-
tendienst medewerkers aan tot zelfstandig functioneren.

Vertegenwoordiger
voor Bulten Bouwmaterieel
U combineert technische kennis, commercieel inzicht en contac-
tuele vaardigheden. U hebt ruime ervaring in de bouwwereld en
hebt ook affiniteit met groenvoorziening en agrarisch loonwerk.

Vertegenwoordiger
voor Bulten Industriematerieel
Commercieel inzicht en contactuele vaardigheden zijn vanzelf-
sprekend in deze functie. Daarnaast hebt u specifieke technische
kennis van industriematerieel. Op termijn bent u in staat door te
groeien naar een leidinggevende positie in een klein team. Het
benodigde administratief inzicht kunt u zich eigen maken.

Administratief medewerker
voor Bulten Bouwmaterieel
Met uw MEAO/MBA opleiding wordt u mede verantwoordelijk
voor de financiële administratie. U begeleidt enkele medewer-
kers. U hebt aantoonbare interesse in en kennis van automati-
sering.

Reacties: voor telefonische informatie (0314) 62 45 75, vragen
naar Cor Swiers.

* Uitzendbureau Start b.v.
Prinses Irenestraat 2, 7021 CG Zelhem
Postbus 3, 7020 AA Zelhem
Telefoon (0314) 62 45 75 - Fax (0314) 62 33 23

06-11
WORDT

112
Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

Er zijn
2.000.000 mensen

met een
spijsverterings-

ziekte.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

1O°/o korting
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij meubels op met

2O tot 5O°/o korting

Speciaal voor de opruiming
Couponnen gordijnstoffen

per stuk

Alle dekbedovertrekken

nu met maar liefst 3O°/0 korting

DE WONER [J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Houdt u er vast rekening mee: wij zijn van
28 juli t/m 11 augustus

4fc wegens vakantie gesloten

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

JDISBERCEN ZONWERING
l servicegericht • klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
uitval se hermen • k nikarmsc hermen • horizontale en verticale lamellen

• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

( SNELLE LEVERTIJD nc^C >1^1/!OC
S7908 l Demonstratie jn onze showroom Tel./TCIX UO /O - 40 l 4^0
___—l na telefonische afspraak Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld)

UissA
^^^^^^•^^^^ ~.mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

met uitzondering van enkele hoogzomercollecties

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

COI uitzendbureau
Hét uitzendbureau voor de installatietechniek

zoekt met spoed;

loodgieters m/v
cv monteurs m/v
elektromonteurs m/v

ook regelmatig werk voor andere functies
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 3 juli 1997, gedurende
zes weken, voor een ieder ter ge-

meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Buitengebied, Spiekerweg 2".

Dit plan regelt het gebruik en de bebouwingsmogelijkhe-
den voor het perceel Spiekerweg 2 voor burgerwoon-
doeleinden en het ondergeschikt medegebruik voor
ademhalings- en relatietherapie alsmede kleinschalige
kampeeractiviteiten.

Slechts een belanghebbende die aantoont, dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig arti-
kel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening tot gedeputeerde staten te wenden, kan gedu-
rende de termijn van tegen de goedkeuring beroep
instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de beroeps-
termijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter inzage legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 2 juli 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

3
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AGENDA

't winkeltje in brood en banket

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Zomeravondconcert
De Christelijke muziekvereniging Sur-
sum Corda houdt op zaterdagavond 5
juli een zomeravondconcert bij kasteel
Vorden.

Geslaagd
Afgelopen zaterdag heeft Jan van
Bolderen van de christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda met goede
resultaten het muziekdiploma A be-
haald. Dit examen werd in Hengelo af-
genomen door de Koninklijke Ne-
derlandse Federatie van muziekvereni-
gingen. Jan van Bolderen, die pas op la-
tere leeftijd begonnen is met het be-
spelen van blaasinstrument bariton, is
binnen Sursum Corda opgeleid door
dirigent Gerald Roerdinkholder.

Geslaagd
Vier leden van de Vordense muziekver-
eniging "Concordia" hebben met goed
gevolg een examen afgelegd aan de re-
gionale muziekschool in Zutphen. Het
gaat hier om Elleiiptietink (dwarsfluit
B), Johan Romeynders en Roei Pasman
(beiden hoorn A) en Rob Wichers
(trompet A).

Triathlon v^r de jeugd
In het Vordense zwembad "In de Den-
nen" wordt woensdagmiddag 2 juli
voor de jeugd in de leeftijd van 7 tot en
met 14 jaar een triathlon gehouden.
Deze sportieve bezigheid omvat 250
meter zwemmen, 8 kilometer fietsen
met onderweg enkele spelletjes en 2 ki-
lometer lopen. De start is vanaf het
zwembad. Men kan zich aan de kassa
van het zwembad opgeven voor deze
triathlon.

Recept van de maand bij de
Echte Groenteman Huitink
Met ingang van deze week is bij
groentespeciaalzaak De Echte
Groenteman iedere week een nieuw
recept gratis verkrijgbaar onder de
noemer "recept van de week". De
hoofdingrediënten van de recepten
bestaan uit groenten en fruit.
Hiernaast worden de recepten ge-
kenmerkt doordat ze makkelijk en
relatief snel te bereiden zijn.

Het leuke aan het Recept van de week
is dat het geheel full colour gedrukt is.
Daardoor is het niet alleen aantrekke-
lijk om ze te bereiden maar eveneens
leuk om mee te nemen. Bovendien ver-
schijnt er iedere week een nieuw re-
cept zodat het voor de klant aantrek-
kelijk is het Recept van de week te ver-
zamelen. Hiervoor biedt groentespecia-
list Huitink zijn eigen verzamelmapje-
aan. De vormgeving van het Recept van
de week zal ieder kwartaal aan het des-
betreffende seizoen worden aangepast.
Als groentespeciaalzaak voorziet
Huitink zijn klanten niet alleen van
groente en fruit maar helpt hij hen
ook graag bij de bereiding daarvan.
Recept van de week is hier een onder-
deel van, hetgeen groenteman Huitink
aanvult met vakkundige tips en aanbe-

velingen. Er is immers veel meer moge-
lijk met groente en fruit dan menigeen
zich realiseert. Zodoende is Recept van
de Week niet zomaar een gangbaar re-
cept, maar een recept dat ondersteund
wordt met vakkennis en specialisme
van de eigen groenteman. Want naast
"vers" en "kwaliteit" zijn een stuk ad-
vies en ondersteuning bij de bereiding
van groente en fruit een wel haast on-
misbaar onderdeel tijdens de kookacti-
viteiten.

Het Recept van de week en de Echte
Groenteman vormen daarom een goed
duo. Enderzij ds lekker makkelijk en
snel te bereiden recepten. Anderzijds
groentespecialist Huitink die naast de
ingrediënten de klant ook voorziet van
extra advies en tips om een relatief
eenvoudig recept net dat beetje meer
te geven dat men elders niet krijgt. Een
prima samenwerking dus. De roep om
snelle en makkelijk te bereiden recep-
ten wordt in Nederland alsmaar luider.
Fabrikanten springen hier handig op
in met magnetron- en eenpansgerech-
ten. Vanaf nu vindt die roep dus niet al-
leen een weerklank in het diepvriesvak
van de supermarkt maar ook op de
toonbank van de Echte Groenteman.

Groep Groot Nuelend
winnaar van
orienteringswanAling
De orientatiewandeling die de Oran-
jecommissie Medlertol zaterdagavond
organiseerde is perfect verlopen. Prima
wandelweer en een flink^peelname.
Start en finish warer^bij café
Eykelkamp. De tocht met een lengte
van 5,5 kilometer werd gewonnen door
de groep Groot Nuelend (Schonevelds-
dijk). Tweede en derde werden respec-
tievelijk de groep Groot Nuelend (On-
steinseweg) en N ij land/ Bloemendaal.
De orientatiewandeling gold min of
meer als voorrproef op het komend
weekend wanneer in het Medler het
traditionele Oranjefeest wordt gevierd.
Dat feest begint vrijdagavond in de
Medo-hal waar de toneelvereniging
A.E.V. uit Exel het blijspel "Jaalving en
Jaalving" zal opvoeren. De spelen be-
ginnen zaterdagmiddag 5 juli op het
feestterren nabij Eykelkamp. S'avonds
is er feest met de "Flamingo's".
Zaterdagmiddag verleent de muziek-
vereniging "Concordia" haar medewer-
king.

Slechts 170 deelnemers
aan zwemvierdaagse
Het zat de organisatie van de zwem-
vierdaagse in Vorden de afgelopen da-
gen niet mee. Onder "normale" weers-
omstandigheden mag er op voorhand
van uitgegaan worden dat er tenmin-
ste 250 deelnemers aan de start ver-
schijnen. Op de openingsavond be-
droeg het aantal deelnemers 136.
Aangezien ook de mogelijkheid be-
stond om vanaf de tweede dag in te
schrijven werden het er uiteindelijk
toch nog 170.
Toch was er een winnaar: het Ronald
Mc. Donald Fonds. Vorig jaar - bij veel
meer deelnemers - werd een bedrag
van 704 gulden bijeengezwommen. Dit
jaar kan 758 gulden worden overge-
maakt. Door het badpersoneel van "In
de Dennen" waren er rondom de
zwemvierdaagse tal van randactivitei-
ten georganiseerd. Deze werden door
Pluvius hoogst persoonlijk van de
agenda geschrapt.

JULI
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, 'meer be-
wegen voor ouderen'

2 Zwembad In de Dennen, themamid-
dag voor de jeugd

2 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
3 HSV de Snoekbaars Jeugdwedstrij-

den
3 Wielerronde van Vorden

4 en 5 Medlerfeest
5 Zomeravond concert bij Kasteel

Vorden
5 Pretty markt
6 HSV de Snoekbaars Koppelwedstrijd
6 Klootschietmarathon Buurtvereni-

ging Delden
7 t/m 10 Avondfietsvierdaagse Jong Gel-

re
8 SOOS Kranenburg Soosmiddag
9 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

12 Folkloristische fietstocht o.l.v. De
Knupduukskes

16 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
16 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen alle zwemdiploma's
17-18-19 Vordense Zomerfeesten
19 HSV de Snoekbaars Seniorenwed-

strijden
19 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
20 Zomerfietstocht VRTC 40 km, start

vanaf De Herberg
22 ANBO middagfïetstocht, vertrek

vanaf Kerkplein, info 551874
22 Soos Kranenburg Eindmiddag
23 Welfare Handwerken Wehme
23 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
25 Zwembad In de Dennen, thema-

avond, spookavond
25 Concert Zomer Orkest Nederland
26-27 Braderie te Wichmond
30 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
31 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd
AUGUSTUS
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, meer be-
wegen voor ouderen

l-2BeachParty
2 Fietstocht 'landbouwbedrijven'
3 Openluchtdienst Kasteel Vorden
6 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
6 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
7 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd
9 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen
10 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
10 Kastelentocht In de Reep'n vanaf

Kasteel Vorden
12 ANBO, dagfietstocht op de Veluwe,

vertrek vanaf Kerkplein, info
551874

13 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-
tink

16-17 w Vorden, Wim Kuypertoernooi
20 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
20 Zwembad In de Dennen, themamid-

dag voor de jeugd
23 Kermis Wichmond, vogelschieten
24 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
26, 27, 28, 29, 30 Wichmond, kermis
27 Welfare De Wehme, handwerken

beginners
27 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
27 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
28 Bejaardenkring, Dorpscentrum
30 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen en de Open Vordense
Zwemkampioenschappen

31 Vorden Zingt in de dorpskerk



Geniet naar hartelust van
keukens, sanitair en tegels...

Wat uw smaak ook is, BouwCenter HCI heeft

precies wat u zoekt. Tientallen keukenopstellingen

in alle stijlen, maten en uitvoeringen.

De nieuwste collecties van de toonaangevende

én de populairste sanitairmerken. En zoveel verschil-

lende wand-,vloertegels en natuursteen, dat u

er uren zoet mee bent. En eh... op onze zachte

prijzen zult u zich beslist niet stukbijten.

Overtuig uzelf... kom naar BouwCenter HCI!

OOK VINDT U BIJ WM

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BOUWMATERIALEN, B|

DAKPANNEN EN

STENEN, HAARDEN,

SCHOUWEN EN

SIERBESTRATING Mi

BouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

RELAX FAUTEUIL
Geheel verstelbaar, ïn rundieder.

GORDIJNSTOFFEN
In diverse dessins.

KL2121J MUvan de rol

HOOGPOOLTAPIJT
"Riva" beige, 400 breed^
Van 129,- nu voor

WOONKAMERTAPIJT
"Taverno", violet of blauw,
400 breed. Van 119,- nu voor

ZWAAR BOUCLETAPIJT
In geel, 400 breed.
Van 179,- nu voor

PARADE VELOURS TAPIJT
"Romero" 400 breed.
In diverse kleuren. tyjEffiJ _ g «•*•
Ook op 500 breed. *̂ " ^ f
Nu van 198,- nu voor IJL ̂  ft

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen!)

- l Zutphcnseweg 24 Tel. 0575 -551514

BANKSTEL
Met losse hoezen in div. stoffen.
2 + 2V2-zits. Nu voor

DRESSOIR
In grenen kopie antiek. Nu voor

SPIEGEL
Afm 156 x 88 x 7 cm. Met fraaie lijst. Nu voor

VITRINEKAST
In grenen kopie antiek. Nu voor

HELMINK
meubelen

VALLETJES
Diverse dessins van de rol.

Nu vanaf per meter

DEKBEDOVERTREKKEN
Diverse dessins (2J~

Eenpersoons vanaf
Tweepersoons vanaf
Lits-jumeaux vanaf

ZIE M ONZEETALAGE 5.
vele gordijn- en vitrage couponnen

OP f5 OP J

MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS
J. W. Hagemanstraat 3 TeT 0545 - 474190



Schemergasten op Hackfort
Op woensdag 9 juli 1997 houdt
Vereniging Natuurmonumenten
een avondwandeling over landgoed
Hackfort. De drie uur durende ex-
cursie start bij de watermolen voor
kasteel Hackfort, Baakseweg 8 te
Vorden.

Het gevarieerde landschap van land-
goed Hackfort staat borg voor een rijke
broedvogelstand. De kleine bosjes, af-
gewisseld door houtwallen, boerderij-
en en cultuurgronden herbergen tal
van vogelsoorten. De bossen zijn rijk
aan roofvogels, uilen, en spechten. In
de struiklaag van de oude loofbossen,
tussen de braamstruiken, broeden ho-
lenduif en bosuil. In de houtwallen en
houtsingels met een goed ontwikkelde
boom-, struik- en kruidlaag komen
zeldzamere vogels zoals de nachtegaal
voor. Huiszwaluw en boerenzwaluw
vinden nestgelegenheid in de gebou-
wen op het landgoed. Juist in de avond,
na een warme zomerdag, komt een
aantal van die bijzondere broedvogels

tot leven.
Maar niet alleen is er een kans om een
nachtegaal te horen, of het gemiauw
van een uil. Ook vleermuizen komen
in de schemering tevoorschijn. Juist
omdat het 'schemergasten' zijn, omdat
ze zo stil vliegen, er ineens zijn, maar
ook weer direct verdwijnen, zijn vleer-
muizen met mysterie omgeven.
Sommige mensen vinden ze 'eng'.
Toch zijn het hele bijzondere dieren
met een perfect radarsysteem om ge-
luiden te lokaliseren, 's Avonds komen
ook de marterachtigen, die overdag in
hun schuilplaats verblijven, tevoor-
schijn. Bunzing, maar ook wezel, her-
melijn en steenmarter komen op
Hackfort voor. Wellicht ontmoet u ze
niet persoonlijk, hun karakteristieke
uitwerpselen zijn gemakkelijker te vin-
den. Ook op die manier kunt u dieren
'op het spoor' komen. Tijdens deze ex-
cursie staan 'schemergasten' centraal,
maar ook de plantenwereld én het be-
heer van dit bijzondere landgoed ko-
men aan bod.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Boekhuis blijft open!
Er zijn mensen die regelmatig de bibli-
otheek bezoeken om er kranten of tijd-
schriften te lezen. Anderen komen
trouw elke week of veertien dagen hun
boeken ruilen. Weer anderen hebben
vlak voor hun vakantie zin om een
flinke voorraad boeken uit te zoeken
en die mee te nemen om daar in alle
rust van te genieten. En gaan dan spon-
taan naar de bibliotheek. Om te ont-
dekken dat de openbare bibliotheek
wegens vakantie enkele weken is geslo-
ten. Zo was de situatie enkele jaren ge-
leden. En dat gaf veel teleurgestelde
mensen.
De laatste drie jaar is er een betere op-
lossing gevonden: de bibliotheek blijft
(beperkt) open ook in de vakantie-
maanden juli en augustus. Natuurlijk
moet het schema enigszins worden
aangepast, want ook de medewerksters
van de bibliotheek hebben recht op
hun vakantie. Maar met passen en me-
ten kon ook dit jaar worden bereikt dat
de bibliotheek in het vakantieseizoen

open blijft. De openingstijden zijn: di
en do van 15.30 tot 17.30 uur, vr 15.30
tot 19.30 en za van 10.00 tot 12.00 uur.
Dit geldt dan van 22 juli t/m 9 augus-
tus.

Verder is het van belang te weten dat u
in de maanden juli en augustus op uw
bibliotheekpas een dubbel aantal boe-
ken kunt lenen. En dat de uitleenter-
mijn in deze maanden - op uw verzoek
- niet op drie weken maar op zes weken
wordt gesteld, zodat u alle tijd hebt om
de boeken te lezen.

Tenslotte is er ook dit jaar de gelegen-
heid afgeschrev^È^boeken tegen een
zeer voordelige p^]S aan te schaffen.
De verkoop van deze boeken begint tij-
dens de braderie die dit jaar zal wor-
den gehouden op donderdag 17 juli
a.s.. Dan zal in e î royale stand vlak
voor de biblioth^peen grote partij ro-
mans, informatieve en kinderboeken
te koop worden aangeboden en een be-
scheiden collectie CD's. In deze stand
zijn veel interessante aanbiedingen te
vinden voor wie op zoek is naar aan-
trekkelijke boeken over allerlei onder-
werpen. Elk jaar valt weer op dat de
boekenkraam vlak voor de bibliotheek
een van de drukst bezochte stands is.
We hopen u daar te zien! En u ook ver-
der in de vakantieperiode van dienst te
kunnen zijn.

Boekanier

Unieke voorstelling als besluit
jubileumfeest De Kraanvogel
A.s. donderdag 3 juli treedt het
Haagse theaterduo Hilaria op voor
de leerlingen van De Kraanvogel.
Gespeeld wordt een middeleeuws,
humoristisch spektakelstuk. Er ko-
men ridders, schildknapen, vendel-
zwaaiers en valkeniers voor het
voetlicht. Tot slot is er een heus
toernooi. Een bijzonderheid is, dat
de voorstelling plaats kan vinden in
de tuinen van De Wiersse, waarbij
het kasteel een natuurlijk decor
vormt. De voorstelling is mogelijk
gemaakt dankzij de steun van plaat-
selijke verenigingen en midden-
standers.

De voorstelling is de afsluiting van de
festiviteiten in het kader van het 10-ja-
rig bestaan van basisschool De Kraan-
vogel en het 20-jarig bestaan van de
Stichting Samenwerkingsschool Kra-
nenburg en omstreken.
Het jubileum werd het afgelopen
schooljaar volop gevierd. Op de eerste
schooldag was er een ballonnenwed-

strijd. Vervolgens werd er op een zon-
dagmiddag in oktober in het oostelijk
deel van Vorden een fietstocht gehou-
den langs plekjes, waar in het verleden
onderwijs werd gegeven.
Er was een heuse nieuwjaarsreceptie
en op een zaterdagmiddag in januari
bezochten alle leerlingen een toneel-
voorstelling in Amphion (Doetinchem).
Er trad een goochelaar op tijdens het
carnavalsfeest en opa's en oma's be-
zochten de lessen in de klas.
Hoogtepunten waren zeker het optre-
den van cabaretgroep Hoe?Zo! tijdens
de jaarlijkse ouderavond en het ker-
misachtige feest op een zaterdagmid-
dag in april. Om in het kader van het
Poster Parents Plan een kind te kunnen
adopteren werden pennen verkocht
(totale opbrengst f 1400,-).
Tijdens de avondvierdaagse, waaraan
leerlingen en ouders massaal en in
nieuwe shirts deelnamen, werden vi-
deo-opnamen gemaakt en afgelopen
donderdag was er nog een reünie in de
kapel op De Wildenborch.

SPORT-
NIEUWS

c
t

Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Reims over een afstand van circa 350
kilometer. De uitslagen waren: A. en A.
Jurriens l; A. en A. Winkels 2, 3, 5; D. J.
Gotink 4; H.A. Eykelkamp 6, 16; J.
Burgers 7; H.E. Pasman 8, 9, 17; C.
Bruinsma 10,13,14; H. Stokkink 11, 18;
H.W. Oldenhave 12; GA. Wesselink 15;
C.G.H. Goedhart 20.

Volleybal
Het team "Gouwe Ouwe" is erin ge-
slaagd om net als vorig jaar het stra-
tenvolleybaltoernooi in Vorden te win-
nen. Het toernooi dat door de Vordense
volleybalvereniging Dash in samenwer-
king met de Rabo bank is gehouden,
trok minder deelnemers dan voorgaan-
de jaren. Het evenement viel onder
meer samen met de wandelvierdaagse.
Voor zowel "Sparta" als "Dash" geen
goeie zaak want hoewel we hier over
twee verschillende takken van sport
praten zijn er wel terdege "raakvlak-
ken".
Aan het stratenvolleybal deden in to-
taal ruim 30 teams mee. De meesten
ondersteund door een aantal fanatieke
supporters. In de winnaarspoule ging
het team van "Gouwe Ouwe" zoals ge-
zegd met de eer strijken. Op de tweede
plaats eindigde het team met de prach-
tige naam "De Buikschuivers". Derde
werd VNBGL. In de verliezerspoule
kwam het team van smederij
Oldenhave als eerste uit de bus. De
tweede en derde plaats w^s respectie-
velijk voor de Voorn^^mpers en
Volley-point.

Motorsport
De zomerrit die "De Graa
zondagmiddag organise

aprijders"
trok in to-

taal 38 equipes. De rit die was uitgezet
door Wim Wisselink en Peter van
Huffelen telde voor de A en B klasse
een afstand van 55 kilometer. Voor de
C klasse bedroeg de afstand ruim 50 ki-
lometer. Nadat er enkele "rondjes" bin-
go waren gespeeld maakte Bert
Regelink de prijswinnaars bekend.
De uitslagen waren: A-Klasse l R. Plar,
Scheemda 98 strafpunten; 2 H.
Cortumme, Toldijk 141; 3 E.
Kleinreesink, Hengelo 146; 4 L.
Kolkman, Wezep 162; 5 J. Luiten,
Hengelo 163 strafpunten.
Idem B-Klasse: l P. Loeffen, Rijkevoort
121 str.; 2 A.v.d. Geer, Eindhoven 133; 3
BJ. Menkhorst, Halle 182; 4 GJ. te
Veldhuis, Halle 218; 5 H.H. Snippe,
Klazinaveen 234 strafpunten. Idem C-
klasse: l MA Veldhuis, Wijhe 156 ; 2 J.
Slagman, Vorden 154; 3 H. Vrieze,
Heelweg 212; 4 R. Drenth, Gieten 219
strafpunten. De aanmoedigingsprijs
werd gewonnen door A. Bouwmeester
uit Hellendoorn met 386 strafpunten.
De eerstvolgende orienteringsrit wordt
gehouden op 30 november.

Paardensport
L.R. en P.C. De Graafschap
Op 21 juni werd Rinie Heuvelink met
Elfriede Ie met 164 punten in de B
dressuur en Ie in het B springen.
Op 22 juni was er een wedstrijd in
Empe voor paarden, daar werden de
volgende prijzen behaald. Suzan Gr.
Jebbink met Efanie in de Zl dressuur
werd Ie met 187 punten. Jorien
Heuvelink met Lixico 3de met 156 pun-
ten.
Vrijdag 27 juni werd er een viertallen
wedstrijd in Neede gehouden voor po-
nies. Het eerste viertal van de
Graafschap werd 2e, hierdoor kwamen
zij in de viertallen competitie op een
tweede plaats. Het tweede viertal van
de Graafschap werd derde en op een
vierde plaats in de competitie.

Brandnetelbrood bij Berendsen
Nieuw in de bakkerswinkel van
Berendsen is het brandnetelbrood.
Het is een brood met alle gezonde
eigenschappen van een tarwe
(bruin) brood. Behalve deze eigen-
schappen bezit dit brood een extra
gezondheid waarde, dat wordt be-
reikt door een toevoeging van:
brandnetels, pompoenpitten, zon-
nebloempitten en lijnzaad.

Als het lente wordt komt er weer heel
wat groens tot leven. Waar u ook kijkt,
op zonnige hellingen, voormalige vuil-
nisstortplaatsen, in de bermen, overal
komen de groene, fijngetande blaadjes
van de brandnetel te voorschijn.
Niemand let er op; stil en bescheiden
mengen ze hun sappen en bereiden
een medicijn dat heel wat mensen be-
ter zou kunnen maken, als men het
maar wist en zou toepassen.
Veel longpatiënten zouden geen last
van bleekzucht hebben gehad, als ze
bijtijds de hulp van deze geminachte
brandnetel hadden ingeroepen. Bij vele
kinderen zouden de wasbleke wange-
tjes weer helder rood worden, als de
ouders wisten welke fantastische sap-
pen de brandnetel gereedhoudt.

Er is geen plant die brandnetel eve-
naart bij bloedarmoede, bleekzucht,
rachitis (eng. ziekte), scrofulose (klier-
ziekte) en bij ziekten van de ademha-
lingswegen en vooral de lymfklieren.
Niet voor niets heeft dit plantje dat be-
schermde, prikkende manteltje; bezat
zij dit niet, dan zouden de dieren on-
getwijfeld alles hebben opgevreten.
De brandnetel bevat veel kalk, fosfor, ij-
zer, vitaminen (A, B2, C, D, K) en o.a.
ook nog foliumzuur welke tegenwoor-
dig wordt voorgeschreven door artsen
bij vrouwen die zwanger willen wor-
den.
Brandnetelbrood heeft een breed toe
passingsgebied. Enkele indicaties zijn:
gewrichtsklachten, jicht, oedemen, ge
brek aan mineralen, bloedarmoede,
netelroos, huiduitslag, osteoporose,
urinedrijvend, antireumatisch, bloed-
zuiverend en het op gang brengen van
de borstvoeding.
Het eten van pompoenpitten kan pro-
blemen met de prostaat op oudere leef-
tijd eventueel voorkomen. Lijnzaad
heeft tevens een positieve invloed op
de stoelgang. Men heeft kunnen lezen
dat de eigenschappen, zoals gezond
eten, in dit brood zit.



SMAN
GROENSPECIALIST

is een hoveniersbedrijf dat in een groot gebied rondom
Hengelo (Gld.) aanleg en onderhoudswerken verricht.
Wij werken met een vast team van hoveniers die kwaliteit en
klantgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan.
Onze opdrachtgevers zijn: particulieren, bedrijven, instellingen,
woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, project ontwikke-
laars, recreatieterreinen, enz. enz.
Daarnaast hebben wij een kwekerij van ca. 3.5 ha, met als
hoofdteelt: Taxus baccata en Picea Omorika.

Door de steeds toenemende vraag naar onze
diensten, zijn wij op zoek naar een

vakbekwaam
hovenier

Van deze medewerker verwachten wij:
• Opleiding: Z.B. of M.Tu.Sch.
• Spuitlicentie: 1
• Zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden uit te

kunnen voeren
• Grote collegialiteit
• Klantgerichte instelling
• Rijbewijs, om te beginnen minimaal BE, moet genegen zijn

CE en chauffeursdiploma te halen
• Goede omgang met machines.

Wij bieden:
• Een vaste baan, na gebleken geschiktheid
• Goede secundaire voorwaarden
• Goede werksfeer
• Salaris volgens CAO Vereniging van Hoveniers en

Groenvoorzieners

Ben je geïnteresseerd in deze baan, bel dan voor een afspraak
of stuur een sollicitatiebrief binnen 14 dagen naar

Bosman Groenspecialist
t.a.v. G.J. Bosman
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

ZIJ
WERKEN
AAN HUN
IDEALEN!

VSO stuurt geen geld of graan

naar de Derde Wereld, maar

mensen. Zonder deze vak-

mensen met werkervaring in

onderwijs, gezondheidszorg,

landbouw of techniek zijn vele

hulpprojecten kansloos.

Gelooft u nog in idealen?

Solliciteer dan als VSO-

vrijwilliger. Of help een

vrijwilliger op weg. Vraag nu

de folder van de VSO-

vriendenkring aan.

VSO
VSO Nederland

Hooghiemstraplein 142,
3514 AZ Utrecht

Telefoon 030- 2769231
Gironummer 92

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Gems is een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf. Het bedrijf is sedert 1989 gehuisvest in een
nieuw gebouw van ca. 12.000 m2. Het bedrijf ont-
werpt en fabriceert voor verschillende bedrijfstak-
ken zoals: petrochemie, chemie, voedingsmiddelen,
verwarming, landbouw, enz. De producten waar
het om gaat zijn o.a. tanks, drukvaten, proce-
stanks, warmtewisselaars en boilers, met gewich-
ten tot 40.000 kg. Er werken ca. 90 medewerkers
waarvan ca. 60 in de productie.

Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn markt- en
kwaliteitsgericht.
We werken met moderne machines op het gebied
van plaatbew^flng, verspaning en lassen.
Indien u bela^niing heeft voor onderstaande
vacature, ontvangen we graag een sollicitatiebrief
gericht aan:

Gems Metaalwerken b.v.
Postbus 2 7250 AA Vorden

In verband met de toegenomen activiteiten en de recent verkregen opdrachten, kunnen
we de volgende functies aanbieden:

LTS-ers Metaal C/D niveau
Jonge schoolverlaters die willen worden opgeleid tot bankwerker/lasser zullen worden
opgenomen in de teams van de afdeling Constructie of Rompen. Daar zullen zij onder lei-
ding gaan werken aan het vervaardigen van de verschillende onderdelen van tanks en
apparaten voor de meest uiteenlopende industrietakken. Het lezen van tekeningen en
vakkundig kunnen lassen is hierbij van belang.
Derhalve dient u naast uw werk opleidingen te gaan volgen op het gebied van plaatbe-
werking en lassen. Deze opleidingen worden door het bedrijf volledig vergoed.

Constr uctieba n kwer kers/ Lassers
Gems heeft door interne mutaties een aantal vacatures voor gemotiveerde metaalbewer-
kers en/of lassers met enkele jaren werkervaring en training. De medewerkers bouwen
aan de hand van gedetailleerde tekeningen in teamverband dan wel zelfstandig aan grote
en kleine produkten. Het accent ligt daarbij op nauwkeurigheid en vakmanschap in
samen bouw en laswerk.
Indien bepaalde vaardigheden ten behoeve van het werk ontbreken, zult u hiervoor een
of meer aanvullende opleidingen volgen. Deze cursussen worden door het bedrijf geheel
betaald. Eventuele lasopleidingen worden hierbij aan het bedrijf gehouden.
Gegadigden voor deze vacatures kunnen bij de receptie van ons bedrijf (0575) 55 33 22
een sollicitatieformulier voor deze functies aanvragen. Voor nadere informatie kunt u
eventueel bellen met J.W. Emsbroek (directeur) of F. Nijenhuis (chef werkplaats).

GliMS tank- en apparatenbouw
vorden/holland

bespaar nu
tot honderden

guldens
Kom wel snel en breng de maten

van uw kamer(s) mee naar...

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

06-11
WORDT

1-1-2 1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE

Optimaal
woonplezier

Het parket nieuws van de Brusselse Bouwbeurs
Hegro importeerd rechtstreeks van de vooraanstaande
Belgische fabrikant Deko-Marty. Marty Parket heeft diverse
lijnen zoals: Ambiance, machtig mooi lamel; Extend Floor,
brede planken met de voordelen van lamel; Lineal Floor,
een prachtige breedstrook met autenthieke uitstraling en
Parguet Line, afgewerkt parket met de klasse van traditioneel.
Nu verkrijgbaar in de showroom bij Hegrc

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 16 61

parket en zonw

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel.(0573)451661
Fax (0573) 45 17 17

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.



SHOWROOMSLAAPKAMERS
*Roomkleurig ledikant met 2 nachttafels.
Maat 160/200 cm.

van 1995,= n

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

van 2295,=

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

van 2595.= HU 995,

nu 1295,"

Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: 160/200 cm.

van 2595.= HU IQ95,'

Schitterende MDF slaapkamer in alpine wit.
Bestaande uit ledikant, achterwand, 2 nacht-
kastjes, kaptafel+spiegel en ladekast.
Maat: 180/200 cm

van 4995,= nu 2495,

Auronde achterwand. Kleur alpine wit.
Voor een bedbreedte van 160 cm, met
schuifdeurkastjes.

van 1729,= HU 1295,"

Slaapkamer antraciet met beuken met
aanhangkastje, inclusief schuiflade. Maat:
160/200.

van 2995= HU 1995,"
Tevens bijpassende vouwdeurkast leverbaar
in 170/220 cm.

*Laqué slaapkamer in de kleur petrol.
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.

van 1595.= HU 795,"

* Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.

van 1895.= HU 795,"

'Schitterende Auping Auronde in de kleur
aubergine. Bestaande uit achterwand met
twee nachtkastjes,
incl. handverstetbare spiraal, 120/200 cm.

van 3990= HU 1995,"

•Slaapkamer TRECO. Bestaande uit ledikant,
achterwand en 2 nachtkastjes. Kleur alpine
wit. Leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.

van 3530= DU 2495,"

* Slaapkamer in kersenhout-fineer, met
achterwand en nachtkastjes. Maat: 160/200

van 3395.= HU 1995,"

semorenledikanten, bijv. dit

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

Ledikant Summertime
Maal 160/200<m Van 699

nu 499,-
Bijpassend nachttafeltje van ƒ 219,-. nu / 179,- per stuk.
Ook leverbaar in 140/200 en 180/200.

<$ 5

;ij

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

Auiondc ,« hlrrwctnd ƒ I 065,""
ƒ

SHOWROOMLINNENKASTEN
'Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 2295,= HU 1295,-

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

van 1895.= DU 995,"

'Geloogd grenen draaideurkast. Creafort met
toog. Maat: 156 cm breed, 204 cm hoog en 62
cm diep

van 4449.= ^ft HU 2795

'Schuifdeurkast, eiken fineer met
spiegeldeur 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 1360,= HU 795,-

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit, met
halogeen verlichting 200 cm breed, 245 cm
hoog.
v a n 3 0 9 5 , = H U

'Schuifdeurkast TRECO met facetspiegel.
Kleur alpine wit. Maat: 185cm breed, 230 cm
hoog en 67 cm diep.

van 3995.= HU 2995,"

IKSenioren Comfort slaapkamer
uitgevoerd in blank essen.

Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te schuiven.
180/200 cm.

van 3940,=

nu 2995,"

LIFE-TIME COMPACT HALFHOjpyG|LAPER,
HOOGSLAPERS EN STAPEL
Uitgevoerd in massief grenen en
perfekt afgewerkt. Verder veel
accessoires leverbaar.

Halfhoogslaper, hoogte 112 cm
met een matrasmaat van 90/200 cmj
Slaapplaats rondom beveiligd,
trap met instapbeveiliging.
Degelijke buigzame lattenbodem
90/200 cm.
Milieu en kindervnendelijke lakken |
en verven.

Qt;.

Buro tegen een meerprijs van ƒ 195,-

LEDIKANTEN
l - P E R S O O N S
Ledikant met 21 . • (art gelald
vurenhout 90/200 ->on
van 479.= nu 299,—

Ledikant van MDF,-wit- of zwart gelakt met
laden. 90/200 3/10
van 499,= nu 349,—

'lUnten met versterkte spiraal.
90/200. Kleuren: wit//wart/rood.
van 449,= nu 279,—

HALFHOOGSLAPER
mei lade in primaire kleuren.
90/200
van 660.= nu 49 5,—

BOXSPRINGS
Boxspnngcombjnatie beslaande uit boxspnng
en pocket ver ing matras Matras afgedekt met
scheerwol 90/200. Ook in andere maten
leverbaar
van 1495.= nu 995,-

Boxspnng Zevenslaper met rotan hooldbord
en bijpassend rotan nachtkastje. Kleur blauw.
Maat 90/200,
van 299.5.= (exclusief matras) nu 1 995,-

Schitterende boxsprings combinatie van
Zevenslaper. Bestaande uit 2 boxsprings met
hoofd- en voetborden
Kleur: naturel. Maat 180/200
van 4750,= nu 2995,-

Rui.nte
besparende

bedden
* Prachtig vouwbed met wielen,
bovenplank en automatische uitklapbare
poten, inclusief matras.
Maat 90/200 cm.

269,'van 414,- nu
* Vouwbed, voorzien van triplex latten-
bodem, automatisch uitklapbare poten,
inclusief polyether matras.
80/190
van 398,= HU

* Prachtig houten vouwbed met massief
beuken omranding en verende beuken
latten, voorzien van voetbeugel, 4
zwenkwielen en automatisch uitklapbare
poten. Inclusief polyether matras. Maat
80/200

* Onderschuif combinatie wit of zwart,
stalen divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal Kompleet met 2 polyether
matrassen, éénzijdig afgedekt met wol. 5
jaar garantie. 80x190 cm.

van 1395= |"IU 995,"

Tegen meerprijs leverbaar 90/200 cm.

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

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

<_ht 40, ± 16 cm dik met
aan één /ijdr wollen afdeklaag. 5jaar ga.1.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/2 l O
90/220

120/190
130/190
140/200
160/200
180/200

van 259.=
van 289,=
van 299,=
van 299.=
van 319,=
van 339.=
van 369.=
van 389.=
van 419.=
van 4 79,=
van 559.=
van 639.=

voor 229,
voor 239,
voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 329,
voor 339,
voor 3(69,
voor 399,
voor 459,
voor 539,

Prima
binnenveringsmatras
Eenzijdig afgedekt met wol. Dikte ± 16 cm

80/190 van 399.= nu 349»**
80/200 van 429.= nu 369,--
90/190 van 429.= nu 369,--
90/200 van 449,= nu 379,-

140/200 van 739.= nu 639,-
Deze matras is leverbaar in nog l O andere maten

Pocketveringmatras
met 3-zones. De badstöTstretchstof is doorgestikt met
schapenwol Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte ± 18 cm

80/190 van 800. = voor 54 9 > * *
80/200 van 800.= voor 549,-
90/190 van 895,= voor 599,-
90/200 van 895,= voor 599,--
90/210 van 1040.= voor 699,-

140/200 van 1380.= voor 949,-

Deze matras is leverbaar in nog l O andere maten

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-zone en
schouderkomfortzone. De stretchstof is doorgestikt
met schapewol Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte ±16 cm.

80/190
80/200
907190
90/200
90/2 l O
90/220

140/200

van 795.=
van 799,=
van 895,=
van 895,=
van 995.=

van 1095.=
van 1495.=

voor 595,
voor 595,
voor 649,-
voor 649,
voor 795,
voor 849,-
voor 1075,

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

Leverbaar in alle maten.
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