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Pers niet welkom bij projectontwikkelaar Wolborgh:

206 handtekeningen tegen
asielzoekers in Kranenburg

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

Architect A. Wolbert uit Hengelo
maakte zich afgelopen woensdag
niet bepaald populair bij de regiona-
le pers. Met de kreet "Wij hebben jul-
lie niet uitgenodigd" deed hij voor de
verzamelde verslaggevers en fotogra-
fen de deur dicht van het pand van
Projectontwikkelaar Wolborgh. Even
daarvoor was het bestuur van Kra-
nenburgs Belang naar binnen ge-
gaan om de directie van Wolborgh
een brief en een lijst met handteke-
ningen aan te bieden tegen de moge-
lijke komst van asielzoekers in het
voormalige klooster in Kranenburg.

De sfeer was grimmig vorige week
woensdag aan de Banninkstraat in
Hengelo. Projectontwikkelaar en direc-
teur G. Hulshoff van Wolborgh BV en
zijn schoonvader A. Wolbert lieten dui-
delijk merken dat ze helemaal niet wa-
ren gediend van de belangstelling van de
pers voor de overhandiging van de lijst
met handtekeningen. Dit tot woede van
met name persfotograaf Henk Wester-
veld van dagblad De Gelderlander. "De
laat me niet zomaar de deur uitzetten.
Wie denkt u wel wie u bent!", riep hij de
directie van Wolborgh BV toe.

Het bestuur van Kranenburgs Belang
heeft ui totaal 206 handtekeningen op-
gehaald van Kranenburgers die allemaal
tegen de mogelijke komst van asielzoe-
kers zijn in het voormalige klooster.

Volgens Kranenburgs Belang hebben
slechts zeven Kranenburgers geen pro-
blemen njjkhet idee dat er asielzoekers
in het kfflBfter worden gehuisvest. De
briefen handtekeningenlijst die voorzit-
ter J. Lucassen van Kranenburgs Belang
vorige week woensdag aanbood aan de
directie van Wolborgh is ook verstuurd
aan minister-president Kok, de staatsse-
cretarissen Schmitz en Terpstra, Com-
missaris van de Koningin J. Kamminga
en de gemeenteraad van Vorden.

Het is overigens nog helemaal niet zeker
of er asielzoekers in Kranenburg worden
gehuisvest. De Hengelose projectontwik-
kelaar Wolborgh - sinds vorig jaar eige-
naar van het voormalige klooster - wil
eerst onderzoeken in hoeverre op korte
termijn kan worden gestart met de ver-
bouw van het pand. Het is de bedoeling
van Wolborgh om van het pand een
woonzorgcomplex voor ouderen te ma-
ken. De vraag is hoe snel er kan worden
gestart met het project aangezien er voor
de plannen een bestemmingsplanwijzi-
ging nodig is. Directeur G. Hulshoff van
Wolborgh BV liet begin deze maand we-
ten dat er pas eind september een beslis-
sing valt. Wanneer er erg veel bezwaren
zijn en er niet op tijd kan worden gestart
met de verbouw dan bestaat de moge-
lijkheid dat er voor een periode van an-
derhalf tot twee jaar een contract wordt
getekend met het Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers.

Den Bramel
Woensdag 15 juli vindt er onder het
motto "Ken uw bomen" een avondwan-

Nü boeken
is geld besparen!
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deling plaats op het landgoed 'Den
BrameF. De deelnemers dienen zich te
verzamelen bij de slagboom van de oprij-
laan van kasteel Den Bramel aan de
Almenseweg.

De Vijfsprong

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 juli 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk W ichmond
Zondag 19 juli 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 juli 10.00 uur ds. JA Zijlstra, Am-
sterdam;
19.00 uur ds. Jj\. Zijlstra, Amsterdam.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 18 juli 18.30 uur eucharistieviering.
Zondag 19 juli 10.00 uur eucharisitieviering.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 18 juli 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 19 juli 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
19-20 juli: pastoor W. Zandbelt, Keijenborg, tele-
foon (0575) 4613 14.

Huisarts 18-19 juli: dr. Sterringa, Schoolstraat
9. tel. 551255.
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 óf een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
18-19 juli: f A. Kuyl, Lochem, tel. (0573) 251684.
Spreekuur voor spoedg^fcpn zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur. ^F

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; vop^uideren 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartb^Bting en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 IÜOT (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN 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

Woensdagavond 15 juli kan het biolo-
gisch-dynamisch bedrijf "De Vijfsprong"
aan de Reeordweg 2 bezichtigd worden.
Tijdens de bezichtiging bestaat tevens de
mogelijkheid om eigen zuivel en groen-
teprodukten te kopen.
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
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-Wït-
haar. tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. On derh oudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. al-
leen telefonisch (0575) 461400. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24

uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

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

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

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. 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 het SWOV-kantoor, Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, 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) 359 99 99.

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 Vlerakker-Wlchmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond 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: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' 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.

Infodierenbescherming. 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) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje<lek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel.
(0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo. tel (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV, tel.
553405.
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DEZE WEEK:

VLAAIENEchte Limburgse
keuze uit ruim 30 soorten

calorie-arm... en goed voor
12 royale punten

r------------------

Bij inlevering van deze bon
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FEEST AANBIEDINGEN
Roomboterkaneel-krakeHngen

3.50
6 voor

Mini gevulde koeken 6 voor ~~4?
kokos makronen met rum-rozijnen

125
. per stuk

VORDENSE STOET
80n lekker inoefytanfliiufood van

zuivere molenmaling. Puur ambachtelijk en dus
"een gezonde oase in deze wehraartswoestijn, dit week-end
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•

Volop keuze uit Italiaanse broodjes:
Ciabatta's en Panini's

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 16 juli 1998, gedurende
een maand, op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), ter
inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 30 juni 1998 (gewijzigd) vastgestelde bestem-
mingsplan "Buitengebied Lankhorsterstraat 16".

Het plan biedt de mogelijkheid voor de vestiging van
een in Wichmond gevestigd landbouwmechanisatiebe-
drijf. Het plan is in zoverrre gewijzigd vastgesteld dat
het bebouwingspercentage is teruggebracht van 60
naar 30.

Zij die bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan
bij de gemeenteraad hebben ingediend en zij die
bezwaren hebben tegen de aangebrachte wijziging
kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk
bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 15 juli 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
D.J. Mulderije-Meulenbroek.

DOKTER
DAGEVOS

heeft de
PRACTIJK
GESLOTEN

van zaterdag 18 Juli
t/m zondag 9 aug.

Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kun-

nen terecht bij
dr. Sterringa,
tel. 55 12 55

Patiënten wier achternaam
begint met L t/m Z kunnen

terecht bij
dr. Haas,

tel. 55 16 78

SCHAARPLATFORM

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
29 augustus vol

26 september - 31 oktober
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
f 77.50 p.p.

AURANTDESMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

vf ai

ers
errassend lekker

oordelig
arkensvlees

WOENSDAG 6EHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnltzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij™

UIT EIGEN WORSTMAKERU
Boterhamworst
100 gram f 0,98

Gebraden fricandeau
100 gram ff 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,'

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANRIEDING

MAGERE

HAMLAPJES

1 KNO f 9,98

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,98

COMBI-VOORDEEL

4 Saucijzen +
4 Slavinken

f7,95samen

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

SéTS GLAS GARAGE WARHSVELD C=
GlasGarage SPECIALIST IN AUTORUITEN

C=C= W
SSZGlasGarage

GRATIS* VOORRUIT
VWMM0M of nponnn nwf kiwijfnors

* Verzekerde vanaf WA Extra, 10 jaar schriftelijke garantie

UW GLAS GARAGE ANDRÉ NIJENHUIS
betaalt uw eigen risico tot f 300,-

RKHTSTREiKSf AFHANDELING MET AUE VERZEKERAARS

GG GLAS GARAGE WARHSViLD GG
ClasGarage Rijksstraatweg 91 • Tel. (0575) 5724 94 GlasGarage

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183

Aanbiedingen geldig
do, vrij, zat, 16-17-18 juli

Aanbiedingen geldig op
ma, di, wo 20-21-22 juli

hagelwitte

Bloemkool
_98

per stuk

Hollandse
Sperziebonen

i?8
SOOgram

Franse nectarines

698
•10 stuks

vers uit eigen keuken

Stoofschotel

298
•

Hollandse
Radijsjes

O?8

Versgeschrapte

Worteltjes
IJ*SOOgram

2 bossen

Zomersalade
_49

200 gram

Hollandse
Komkommer

O!8pw sft*'



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze dochter

CARINE BERDIEN

Wij noemen haar

Carine
zusje van Michiel en
Lisette

7 juli 1998

Dick Gotink en
Hermien Fokkink

Kreunenskamp 13
7255 WC Hengelo (Gld.)

Vol liefde en dankbaarheid
verwelkomen wij in ons gezin
onze dochter en zusje

GERUNDE JOLANDE

Wij noemen haar

Corien

Zij is geboren op 8 juli 1998

Haar gelukkige ouders en
broertje zijn:

Bert, Ineke en Timo
Wunderink

B. van Hackfortweg 64
7251 XD Vorden
Tel. (0575) 55 25 55

We zijn blij met de geboorte
van onze zoon en broer

Paul

Paul is geboren op 8 juli 1998
om 17.35 uur. Hij weegt 4420
gram en is 53 cm lang.

Robbert van der Pas
Margriet van Lingen
Judith

Het Leemgoor 14
7251 VP Vorden

Wij zijn heel erg blij met de
geboorte van onze zoon

Joost
broertje van Danique

10 juli 1998

Richard en Brigitte
Waanders

De Voornekamp 24
7251 VL Vorden
Tel. (0575)5511 43

Hierbij wil ik iedereen bedan-
ken voor de felicitaties, kaar-
ten, bloemen en cadeaus die
ik ter gelegenheid van mijn
80e verjaardag mocht ontvan-
gen.

B.J. Roeterdink-
Oudenampsen

Zomervreugdweg 1
Vorden

Contactjes
/ i jn 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
dubieu/e opgaven worden niet
geplaatst Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertent ie dient wel verrekend
te worden. Schr i f te l i j ke opga-
ven worden bij foutieve p lu . i t
smg wel gratis herhaald.

• We laten de kinderen toch
niet stikken! Koop een kinder-
arbeidvrije voetbal van Fair
Trade bij de Wereldwinkel

In plaats van kaarten

Op maandag 20 juli 1998 zijn wij 25
jaar getrouwd.

Apple Klein Brinke
&
Jo Klein Brinke-Visschers

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij
u uit op onze receptie van 14.00 tot
16.00 uur in hotel-restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Juli 1998

Autobedrijf Klein Brinke b.v.
Zutphenseweg 85, Vorden

Op zondag 26 juli a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.
Wij willen dit graag met onze kinde-
ren en u vieren op zaterdag 25 juli
a.s.

Wij nodigen u uit op de receptie van
15.00 tot 16.30 uur in bodega 't Pan-
toffeltje aan de Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Jan & Wilma Wolbrink

Ludger 24
7234 TD Wichmond

En Jezus zeide:
"Ik ben de opstanding en het leven;
wie^toij gelooft, zal leven,
oo^Ps hij gestorven."

(Joh. 11 vers 25)

In het vaste vertrouwen op zijn Here en Heiland is,
na een lang en moedig gedragen ziekte, overleden
mijn man, onze vader enopa

GERRITOIJKMAN

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: E. Dijkman-Oltvoort

Vorden: H.G. Dijkman
l. Dijkman-Luimes

Warnsveld: J. Dijkman
H. Dijkman-Bannink

Vorden: M.E. Dijkman
G.H. Dijkman-Snoeijink

en kleinkinderen

7251 KM Vorden, 12 juli 1998
Kapelweg 8

Vader is thuis opgebaard.

De dienst van Woord en Gebed, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 17 juli
a.s. om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk, Zut-
phenseweg 13 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaats-
vinden om plm. 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in 'het Achterhuus' achter bovengenoemde kerk.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

AALTJE KORENBLEK-BANNINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, juli 1998

Heden overleed mijn innig geliefde vrouw en onze
zorgzame moeder en oma

JOHANNA GERRITDINA
LEUNK-ZWEVERINK

* 3 augustus 1923

Lochem:
Assen:

Olst:
Rosmalen:

Zutphen:

t 29 juni 1998

T. Leunk
Toos en Jan Boschloo-Leunk
Gees en Henk Bosch-Leunk
Jan en Diny Leunk
Frieda en Frans van Laarhoven-

Leunk
en kleinkinderen

7241 RV Lochem
Galgengoorweg 15a

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Toch nog onverwacht is rustig van ons heengegaan
onze lieve vader, opa en ouwe opa

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: Ali Olthof-Sigger
Herman Olthof

Warnsveld: Gea en Jaap Kettelerij-Olthof
Mayke, Anouk

Vorden: Irma en Rob Kroese-Olthof
Erwin, Anina

Rust zacht

12 juli 1998
Galgengoorweg 4
7251 J H Vorden

De overledene ligy îis opgebaard.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
16 juli om 11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.

Voor aanvang vande dienst is er gelegenheid om
afscheid te neme^wi bovengenoemde kerk van
10.45 tot 11.00 uur waarna aansluitend de teraar-
debestelling zal plaatsvinden om plm. 12.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Vrijdag 17 juli 'open huis'

'Davorta'

DAVODTA

Zutphenseweg 5
Vorden
Tel. (0575) 55 13 34

Op l juli heeft Anita Damen
de bloemen- en cadeauwinkel
van de familie Dijkerman
overgenomen.
De winkel wordt voortgezet
onder de naam 'Davorta'.

Ter gelegenheid hiervan
houdt Anita Damen op vrij-
dag 17 juli

open huis van
08.30 - 21.00 uur
Voor alle klanten ligt er op
deze dag een leuke attentie
klaar.

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 (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

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

• Te koop: scooter, merk
Peugeot SV, compleet met
scherm, z.g.a.n. Tel. (0575) 55
32 83 b.g.g. 55 13 56

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

• Te koop: gr. dkr. eiken
wandmeubel; licht eiken
bank 3-zits + 2 stoelen stof
bekleed; teak eettafel + 4
stoelen; teak wandmeubel;
dressoir. Tel. 55 21 65 (17.00-
19.00 uur)

• 25 jaar verkering. Gerrit
en Gerdien. Feliciteren 16 juli
van 10.00-12.00 uur bij Wun-
derink, Strodijk 23

• A.s. zondag 19 juli grote
bingo bij café-restaurant d'n
Olde Kriet, Dorpsstraat 25,
Wichmond, tel. 44 12 85

• De Wereldwinkel ziet het
licht en zonnig. Tuinfakkels
vanaf 7,50

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding, 1 dagdeel p/w, Hack-
forterweg 9a, Wichmond, tel.
(0575) 44 10 47

• Te koop. nieuwe aardappe-
len; bloem-, spits-, rode, witte,
spruit-, savoye-, boerenkool;
sla-, andijvie-, en preiplanten.
Diverse groenten. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tele-
foon (0575) 55 68 76

• Te koop: eiken bankstel
met losse kussens, 2-zits + 3
clubs en eiken salontafel.
Tel. (0575) 52 14 80

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

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Te koop: 40 km autootje,
Honda Arola 1 è 2 pers. 4 tact
motor, geen rijbewijs nodig,
3500 km gereden, b.j. 1995.
Nieuwprijs f 20.000,- vraag-
prijs f 5000,-. W.N. Lulofs,
Tusselerhof', Tusseler 115,
7241 KD LochemTel. (0573) 52
0851

Partij grastapijt
1 en 2 meter breed

voor uw voortent, stacaravan,
terras, balkon enz.

nu 5,50 per m2

op = op bij

GOOSSENS
Steandaransawag 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 30



G E M E E N T E B U I L E T I N V O R D E N

• Tetefoon gemeente; (0575)55 74 74.

• Tele/ox gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden^Gemeentehuis;
maandag tot en met vrijdag van
8 JO tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 17,00 uur.

• Avondopenstelling af d. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30-20.00 uur (2ie publicaties in
GemeentebuBetin)

• Spreekuren burgemeester en
weihouders:
Burgemeester RJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 1100 -12,00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-Meuïenbroek; don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard;
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
a/spraak.

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

• Openingstijden bibliotheek;
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13 30 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13,30 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

'BOUWAANVRAGEN

plaats
Schuttestraat 12
Kerkhoflaan 7
Kostedeweg 5
Industrieweg 6

aanvrager inhoud
F.T. van Amerongen bouwen tunnelkas
J. Muntjewerff bouwen erker
GA Eggink uitbreiden woning
AJ.B. Heitling bouwen tuinhuisje

datum ontvangst
08-07-98
08-07-98
09-07-98
09-07-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

J}" VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen

plaats
Lindeselaak 11,
Wichmond

Ruurloseweg 89a

Holtmaet 3

aanvrager
HJ. Rietman

GJ. Bargeman

O. Eckhardt en
mw. E. Wolbers

inhoud
bouwen woning
met garage

vergroten woni]|

bouwen woning
met garage

vrijstelling

dakhelling

Wildenborchseweg 15 R. Feith

Biesterveld 7

Raadhuisstraat l

M. Bulten

ABN-AMRO bank
(afd. CHV)

veranderen/vergroten bouwen bijge-
woning en bouwen bouw
garage ter vervanging hoogte
van hondenkennel bodemonderzoek
en schuur

bouwen woning met hoogte
garage/carport afstand zijgrens

bouwen tijdelijke
kantoorruimte

sloopvergunning

plaats
Schoolstraat ongenummerd Woningcorporatie "de Soepel'

kapvergunningen

aanvrager

plaats
Ruurloseweg 81

Hoetinkhof227

Zutphenseweg 95

aanvrager
mw. G.C.E. von
Mengden -
von Heydebreck

W.H. Smallegoor

JA Emsbroek

inhoud
vellen 2 acacia's

vellen l prunüs

vellen + 900 m2

fijnspar

bodemonderzoek

inhoud
slopen overkapping

herplantplicht

200 m2 bosplantsoen
(maat 40/60) en 12
hoogstamfruitbo-
men (maat 10-12)

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

IJDEUJKE VERKEERSREGELING ZUTPHENSEWEG EN GEDEELTELIJKE
AFSLUITING VAN DE MISPELKAMPDIJK

In verband met het opbreken van het fietspad richting Zutphen wordt vanaf maan-
dag 10 augustus 1998 tot en met vrijdag 25 september 1998 de rijstrook richting
Zutphen over een afstand van ongeveer 140 meter vanaf de Mispelkampdijk richting
Zutphen vrijgemaakt voor (brom)fletsers. Het verkeer op de Zutphenseweg en

van/naar de Strodijk wordt in die periode geregeld met verkeerslichten. De aanslui-
ting van de Mispelkampdijk op de Zutphenseweg is gedurende die periode in verband
met deze werkzaamheden en in verband met de werkzaamheden aan de Mispel-
kampdijk tussen de Zutphenseweg en het Vaarwerk, gesloten voor al het verkeer.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of kor-
ter duren.

IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN VORDENSE ZOMERFEESTEN

Van 16 tot en met 18 juli 1998 vinden de Vordense zomerfeesten plaats. Burgemeester
en wethouders besloten vanwege de verkeersveiligheid:
- de volgende wegen af te sluiten voor alle bestuurders van voertuigen behalve voet-

gangers van donderdag 16 juli 12.00 tot vrijdag 17 juli 1998 03.00 uur of zoveel kor-
ter dan noodzakelijk is:
* de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt Zutphenseweg

- Burgemeester Galleestraat-Raadhuisstraat-Dorpsstraat;
* een gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf de Burgemeester Vunderinkhof tot

aan de Dorpsstraat;
* een gedeelte van de Burgemeester Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg /

het Jebbink tot aan de Dorpsstraat;
- een parkeerverbod in te stellen voor beiden zijden van de Horsterkamp vanaf de ro-

tonde tot aan de Vordensebosweg op donderdag 16 juli 1998 van 11.00 tot 03.00 uur
de Dorpsstraat vanaf de Burgemeester Galleestraat tot aan de Horsterkamp af te
sluiten voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgangers van donderdag
16 juli 1998 12.00 uur tot zondag 19 juli 1998 07.00 uur

- de Kerkstraat af te sluiten voor alle bestuurders van voertuigen behalve voetgan-
gers van donderdag 16 juli 12.00 tot zondag 19 juli 1998 12.00 uur.

EPLANTINGSPLAN HET
JOOSTINK

Arcadis Heidemij heeft een beplantingsplan gemaakt voor het nieuwbouwplan "het
Joostink". Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op dit plan. Vanaf maan-
dag 20 juli 1998 tot en met vrijdag 28 augustus 1998 kunt u het beplantingsplan in-
zien op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij) van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kuit u uw zienswijze kenbaar maken door:
- een schriftelijke react^^ richten aan burgemeester en wethouders van Vorden,

postbus 9001, 7250 HA Vorden;
- uw reactie mondeling weer te geven aan de medewerkers van de afdeling gemeen-

tewerken.

ARKEREN NABtf/TC/ZZiORGINGSHUIS DE WEHME

De gemeente ontvangt regelmatig klachten over geparkeerde auto's nabij de Wehme.
Met name het parkeren van auto's op of bij bushalte's levert veel ongemakken op voor
buschauffeurs. De gemeente vraagt uw aandacht voor dit probleem en verzoekt u de
auto's zo te parkeren dat deze geen overlast veroorzaken.

De politie treedt verbaliserend op als u uw auto parkeert op plaatsen waar dit niet is
toegestaan.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u oa. in het bezit zijn van een geldig reis-
document. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of voogd,
mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten
beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop de gel-
digheid van het oude document eindigt een nieuw document aan te vragen; wel moet
men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legiti-
matiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige
Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat
bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocu-
ment waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht. Kunt u bij het aanvragen
van een nieuw reisdocument het oude document niet overleggen, dan moet u eerst
naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel bij vermissing als bij diefstal). Bij
vermissing/diefstal in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij de
Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het aanvragen van een
nie,uw document. Als u eerder een reisdocument hebt gehad, maar u kunt dit niet
overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan worden de leges ver-
hoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een andere gemeente,
dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aan-
vraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet



kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bil schrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring
van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis
te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overge-
legd als in het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend zijn
dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving de leeftijd
tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende buitenlandse ver-
tegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort ƒ 94,50
een europese identiteitskaart ƒ 36,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7,50 (wijzigingen voorbehou-
den)

REIZEN NAAR TURKIJE - VISUMPLICHT VOOR PERSONEN MET DE
NEDERLANDSE NATIONALITEIT

De ambassade van de republiek Turkije deelt het volgende mee:
1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen hier-

voor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een Europese
identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch "bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen aan
de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US Dollar een
visumsticker kopen.

Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple-entry).
3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,- US

Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het paspoort moet
worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole laten zien voor
de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sticker
samen met de identiteitskaart bij de paspoortcontrolelaten zien en de sticker la-
ten stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten flk Turkije moeten zij deze
sticker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goeciDewaren!).

5

in de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en
de derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden vernieuwd. Let u
dus goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang, als u wilt blijven rijden, om
vóór deze datum op het gemeentehuis te komen.
wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de volgen-
de bescheiden inleveren:
* het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 40,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden ge-
keurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij burgerza-
ken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd voor het
rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de
Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,80. Dit bedrag moet bij ontvangst van het for-
mulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen hiervan. Het kan 4 tot 5
weken duren voordat u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een nieuw
rijbewijs aan te vragen.

tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in
het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een ongeval,
kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan gevolgen heb-
ben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijd-
se keuring te laten doen.

vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte doen bij de
politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u eerder
een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste rijbewijs
afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document wor-
den gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden op-
gevraagd.

afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft
te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig,
waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gerealiseerd kan
worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

um)r
tUW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIE

Op de meeste rijbewijzen staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring veroor-
zaken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is

RIJSTELLING OVERGANG AGRARISCHE-NAAR WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden willen vrijstelling verlenen van het bestem-
mingsplan "Buitenge^! 1982" (overgang van agrarische- naar woondoeleinden) voor
het verbouwen van eenooerderij op het perceel Bergkappeweg 2 en 4 te Vorden, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie D, nr. 2382.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 16 juli tot en met woensdag 29 juli
1998 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage^Éet de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze
kenbaar te maken.

Sander Olijve uit
Needewint
Ronde van Vorden
Sander Olijve uit Neede wist vorige
week dinsdagavond de Ronde van
Vorden op zijn naam te schrijven. In de
eindsprint won hij van Jos Wolfkamp
uit Raalte. Jan Weevers uit Hengelo leg-
de beslag op een derde plaats.
Door de voetbalwedstrijd tussen
Nederland en Brazilië waren er zeer
weinig toeschouwers afgekomen op de
Ronde van Vorden. Ook voor de organi-
serende vereniging wielervereniging
RTV Vierakker-Wichmond was het aan
de eind van de wedstrijd voor elite- en
neo-amateurs zaak op zo snel mogelijk
de dranghekken op te ruimen zodat
nog net een glimp kon worden opge-
vangen van het einde van de voetbal-
wedstrijd. Het zag er aanvankelijk naar
uit dat de wedstrijd bij de elite en neo-
amateurs beslist zou worden door
Peter Makkink uit het Gelderse
Hengelo en Maarten Nijland uit het
Overijsselse Hengelo. Het tweetal wist
lange tijd uit de greep van het peloton
te blijven. Aan het einde van de wed-
strijd werd het tweetal toch naar inge-
rekend. Peter Makkink werd uiteinde-
lijk twaalfde. Warnsvelder Edwin
Maalderink - eveneens lid van RTV
Vierakker-Wichmond - werd zestiende.
Bij de cyclosportieven en veteranen
werd de wedstrijd gewonnen door
Marcel Alma uit Harskamp. Hij eindig-
de voor Erik Cent uit Goor. Wilco
Helmink uit Vorden werd tiende.
Op 26 augustus houdt RTV Vierakker-

Wichmond de Ronde van Wichmond.
Hij rijdt de jeugd evenals vorige week
dinsdagavond in Vorden een Rabo
Dikke Banden Race. Ook de veteranen
zijn op deze dag van de partij. RTV
Vierakker-Wichmond sluit de Ronde
van Wichmond af met een combinatie-
wedstrijd voor elite- en neo-amateurs
en cyclosportieven.

Verbouwing ABN AMRO

JULI
Iedere dag:

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

15 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
16 Vordense Zomerfeesten
17 Vordense Zomerfeesten
18 Vordense Zomerfeesten
18 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijden
19 VRTC 40 km Zomerfietstocht, start

vanuit Vorden en Ruurlo
21 Pinetum De Belten: rondleiding
22 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme (tevens verkoop)
22 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
23 H W De Snoekbaars: viswedstrijden
28 Pinetum De Belten: rondleiding
25 Biljartver. KOT: braderie Wichmond
26 Biljartver. KOT: braderie Wichmond
29 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 HSV De Snoekbaars: viswedstrijden

De verbouwing van het kantoor van ABN AMRO in Vorden is van start gegaan. Sinds enige ja-
ren staan er op de parkeerplaats achter ABN AMRO twee noodunites. Dit geeft al aan dat het
huidige pand van ABN AMRO veel te klein is voor de acht medewerkers van de bank. Qua op-
pervlakte zal het kantoor van ABN AMRO dan ook meer dan verdubbeld worden. 'Wij krijgen
hierin Vorden echt een supermodern kantoor", zegt direkteur G. Nijenhuis. Het publiek zal de
eerste maanden nog weinig van de verbouwing merken. "Pas op het eind zullen ook onze klan-
ten voor een korte periode moeten uitwijken naar het noodkan toor da t vorige week op de park-
keerplaats achter de bank geplaatst is. Want dan wordt het voorste gedeelte van het gebouw
onder handen genomen", legt direkteur Nijenhuis uit.



Pabo-student Wim Bielderman maakt Internetpagina voor Dorpsschool:

Leerlingen maken kennis met Internet
Veel kennis op het gebied van
Internet had hij niet. Toch koos Pabo-
student Wim Bielderman voor
Internet als afstudeeronderwerp. En
met succes, want naast een Pabo-di-
ploma bezorgde Wim Bielderman De
Dorpsschool in Vorden een homepa-
ge op Internet en zette hij een
Internetcursus op voor de leerlingen
van de school. "Alles bij elkaar heb ik
de afgelopen maanden ontzettend
veel geleerd. Computers waren mij
niet vreemd maar een eigen
Internetpagina voor de school opzet-
ten is wel heel iets anders", lacht hij.

Wim Bielderman is een geboren en geto-
gen Vordenaar. Dat de inmiddels afge-
studeerde Pabo-student stage ging lopen
bij de Dorpsschool in Vorden is dan ook
niet vreemd. Het is echter niet zo dat hij
weer terug keerde op het oude nest. "Nee,
ik heb vroeger op school 't Hoge gezeten",
legt hij uit. In het tweede schooljaar liep
Wim Bielderman zijn eerste stage bij de
Dorpsschool in Vorden. "Dat is mij toen
uitstekend bevallen. Je wordt hier als sta-
giair ontzettend goed begeleid. De eerste
drie maanden van mijn tweede stage heb
ik hier lesgegeven aan groep zeven en
acht. Daarna moest ik kiezen voor een af-
studeeronderwerp. Uiteindelijk heb ik

toen voor Internet gekozen omdat mij
dat wel leuk leek en nuttig voor de
school. In deze regio zie je dat er nog niet
zo heel veel basisscholen een eigen ho-
mepage hebben op Internet maar het
wordt natuurlijk wel steeds meer een

trend om informatie via internet aan te
bieden", zegt Wim Bielderman.
Naast een homepage voor de Dorps-
school zorgde Wim Bielderman er ook
voor de dat de school een Intranet heeft
gekregen. Via Intranet kunnen de leer-

lingen van de Dorpsschool spelenderwijs
kennis maken met Internet. "Op dit mo-
ment maken de leerlingen van groep ze-
ven en acht voor het eerste kennis met
Internet, maar ik denk dat de leeftijd dat
ze bezig gaan met computers en Internet
steeds lager komt te liggen. Via een
Internetcursus proberen we de kinderen
spelenderwijs kennis te laten maken met
Internet zonder dat ze eigenlijk door
hebben dat ze daar mee bezig zijn. Zo
kun je via ons eigen Intranet terecht ko-
men op de homepage van Burgers Zoo.
In de lessen stellen wij dan bijvoorbeeld
de vraag hoeveel het kost om met twee
volwassenen en twee kinderen naar
Burgers Zoo in Arnhem te gaan. De kin-
deren moeten die informatie dan via de
computer opvragen. En dat gaat dus via
Internet. Spelenderwijs proberen wij de
leerlingen dus door middel van de opge-
zette cursus wegwijs te maken met
Internet".

Via de homepage van de Dorpsschool op
Internet kan men algemene informatie
opvragen over de school. "Dat is vooral
voor ouders erg interessant als ze bezig
zijn met de schoolkeus voor hun kinde-
ren". Het internetadres van de Dorps-
school is http://www.tref.nl/graafschap-
west/Vorden.

Henk Smallegoor uit Vorden legt Elstedentocht af met paard en wagen.

'Een leuke belevenis'
"Wat me nog het meest is opgevallen,
was de vriendelijkheid van de Friese
bevolking. Met name in het verkeer,
ze pasten zich geheel aan ons aan. We
kregen bijna altijd voorrang". Deze
woorden sprak Henk Smallegoor,
toen hij zaterdagavond weer in
Vorden arriveerde. Samen met
Claudy Melchers uit Ruurlo en een
viertal collega's uit Apeldoorn heb-
ben zij de afgelopen week de Elf-
stedentocht gereden.

De Elfstedentocht op de schaats is iedere
Nederlander bekend. Daarnaast kent de-
ze tocht andere 'Varianten" zoals wande-
lend, per fiets, skeelerend, noem maar
op. Bovenstaand gezelschap van zes per-
sonen deed het weer op een andere wij-
ze: namelijk met rijtuig en paard. Henk
Smallegoor en Claudy Melchers op "de

kar" ( bij toerbeurt mennen) en de overi-
ge vier "onder het zadel". Het zestal heeft
enorm genoten, ̂ te paarden (5) hebben
het ook goed voi|̂ ouden. "We hebben
ze goed verzorgd en er tevens op toege-
zien dat de paarden de nodige rust kre-
gen", aldus Smallegoor.

Elke dag werd er^ra 40 kilometer gere-
den. Gemiddeld ̂ pd tegen 9.00 uur ver-
trokken en kwam het gezelschap tegen
16.30 uur op de bestemming aan.
Onderweg werd er 2x 30 minuten gepau-
zeerd. Net als bij de "echte" Elfsteden-
tocht moest er ook bij deze tocht met
paard en wagen onderweg "gestempeld"
worden. Dat gebeurde bij VW kantoren.

Niet altijd even gemakkelijk. Zo moesten
de paarden de eerste dag van Weidum
naar Driesum) dwars door Leeuwarden

om bij het VW kantoor een stempel te
halen. "Dat vereiste natuurlijk wel de no-
dige "vakmanschap" van^^rd en rui-
ter", zo keek Henk SmaWgoor terug.
Dinsdag werd in Dokkum (waar ook ge-
stempeld werd) gestart en ging het via
een noordelijke route naar Sint
Annaparochie.

Woensdag richting Pingju^Bhet stempe-
len in Franeker en Harlingen; donderdag
de route van Pingjum naar Molkwee-
rum. (Stempelen in Bolsward, Workum
en Hindelopen) Vrijdag werd de tocht
voortgezet richting Tjerkgaast en werd
de kaart in Stavoren en Slooten van een
stempel voorzien. Zaterdag een zeer klei-
ne route naar Sneek en werd er behalve
in Sneek bij de "eindstreep" ook gestem-
peld in Ylst en kon het gezelschap het
"kruisje" in ontvangst nemen.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre trekt
150 deelnemers
Het WK-voetbal en de minder gunstige
weersomstandigheden hebben terdege
invloed gehad op de Avondfïets-
vierdaagse die de afdeling Vorden van
Jong Gelre donderdagavond afsloot. Er
kwamen in totaal 150 deelnemers aan de
start. Vorig jaar beklommen 220 perso-
nen het stalen ros.
Desondanks een perfect georganiseerde
vierdaagse. De organisatie zorgde elke
avond voor een prachtig parcours met
een lengte van 25 kilometer. Tochten
door fraaie stukjes natuurschoon onder
meer richting Linde, Varssel, Barchem en
Wichmond. Na afloop werden de dames
Hissink, Aalderink en Bosch namens
Jong Gelre door Ingrid Huurneman in de
bloemetjes gezet. De Avondfïetsvierdaag-
se werd dit jaar voor de 20e keer gehou-
den en al die keren waren deze dames
van de partij.
Door het bedrijf Bloemendaal en
Wiegerinck was een beker beschikbaar
gesteld voor de groep met het grootste
aantal deelnemers. De groep 'Medler'
sleepte met 16 personen dit kleinood in
de wacht. De groep 'Linde' werd met 15
personen tweede. Er waren overigens tij-
dens deze fietsvierdaagse geen uitvallers.

Geen animo voor
strijd om 'Sterkste
man van Vorden'
De Vordense touwtrekvereniging TT
Vorden heeft dit jaar weinig geluk met
het organiseren van evenementen. Ter
gelegenheid van het 40 jarig bestaan, dat
vorige maand werd gevierd, had het be-
stuur plannen om dit jubileumjaar extra
luister bij te zetten. Helaas bestond voor
bijvoorbeeld een toernooi voor de school-
jeugd geen belangstelling en moest het
worden afgeblazen.
Voor woensdag 15 juli staat de verkiezing
van de 'sterkste man van Vorden' op het
programma. Onlangs werden middels
perspublikaties Vordenaren opgeroepen
zich voor dit 'spektakel' op te geven.
Helaas, geen belangstelling. "Het lijkt wel
of er geen sterke mannen zijn in Vorden"
aldus een teleurgestelde reactie van se
cretaris G. Vliem die liet weten dat het
bestuur ook dit evenement inmiddels
heeft afgelast.
Toch blijft men bij de TT Vorden optimis-
tisch en laat men zich niet uit het veld
slaan. Men probeert het nog een keer.
Voor 19 augustus, nog altijd in het kader
van het veertig jarig bestaan, staan de
open Vordense touwtrekkampioenschap-
pen op het programma. Een toernooi
voor bedrijven, verenigingen en buurten.

Gezinstocht
VRTC 'De Achtkastelenrijders' uit Vor-
den houdt zondag 19 juli een gezins-
tocht. Een tocht per fiets met een totale
lengte van 40 kilometer. Door de organi-
satie is een route uitgezet die de deelne-
mers door de omgeving van Vorden, Bar-
chem, Hengelo, Lochem en Ruurlo
voert. Er kan op twee plaatsen gestart
worden. In Vorden vanaf 'De Herberg'
en in Ruurlo bij 'De Luifel'.

Weinig deelnemers
aan fietstocht van
'De Knupduukskes'
De Vördense boerendansers 'De Knup-
duukskes' hield zaterdagmiddag een fol-
koristische fietstocht met een lengte van
circa 30 kilometer. Een tocht waarbij
hier en daar wel enkele kastelen in de
route waren opgenomen. Echter dit was
bijzaak want het leuke van de fietstocht
was dat er veelal gekozen was voor on-
bekende kleine zandwegen.

Het weer was niet al te rooskleurig.
Waarschijnlijk daardoor ook minder
deelnemers (40) dan verwacht. Voor 'De
Knupduukskes' zelf een pluspunt dat
het niet warm was, want zij fietsten de
tocht in vol 'ornaat' mee, oftewel in oud
Gelderse kostuums gestoken. En dat al-
les niet zonder reden, want halverwege
de tocht, bij de boerderij 't Schimmel
verzorgde de dansgroep een optreden.

Onder muzikale begeleiding van de ac-
cordeonisten Nelly van Hardeveld en
Wim Dolphijn werd er lustig op los ge-
danst: 'De Drikusman', 'Riepe, riepe gar-
sten', 'De Voorjaarsbode'. Het publiek
veelal toeristen, genoot volop. Uiteraard
mochten zij ook meedansen en kwamen
er al snel achter dat ook het 'boerendan-
sen' training vereist. De lol was er niet
minder om! Overigens een drukke tijd
want 'De Knupduukskes' treden onder
meer op tijdens braderieën in Zutphen
en Lunteren.

Derde woensdagavondvoorstelling 'Verhalen en muziek':

Goochelaar Hooghiemstra
terug in theater in Linde
De internationale goochelaar Wim
Hooghiemstra van de groep 'Hands
Down' is woensdagavond 15 juli weer
te zien in Theater Onder De Molen in
Linde.

Hooghiemstra verzorgt hier een optre-
den in het kader van Verhalen en mu-
ziek'. Elke woensdagavond in juli en au-
gustus opent Theater Onder de Molen
haar deuren en wordt er een zeer afwis-
selend programma gebracht met verha-

len en muziek. De samenstelling van de
artiesten is elke avond weer anders.
Goochelaar Wim Hooghiemstra vertoont
woensdagavond zijn onmogelijke kun-
sten en tovert de euro voortijdig tevoor-
schijn. Ook verhalenverteller Peter Hoef-
nagels is weer van de partij. Hij zingt on-
der andere het lied Tabé Oude Gulden'.
Verder zullen gitarist Jan Guichelaar en
violiste Symone Boerstoel hun medewer-
king verlenen aan de woensdagavond-
voorstelling van 15 juli.



eld besparen.
nu 8 dagen vanaf f 895,- p.p.

nu 8 dagen vanaf I l V/•>ƒ"' p.p.

nu 8 dagen vanaf f 995,- p.p.

Corfu, Ipsos

Algarve, Albufeira

nu 15 dagen vanaf T l 2 i l §" p.p.

nu 5 dagen vanaf f 695,- p.p.

Dom. Republiek, Punta Cananu9dagenvanaf f 1798,- PP.

Voor last minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank.

Loopt u even bij ons binnen of kijk op int' 'et: www.rabobank.nl Rabobank
Re

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

UNIEKE SPAAR-AKTE
VOOR 6RATIS CD'S EN

VIDEO'S
Bij elk tientje dat u besteedt aan

frites en snacks krijgt u een stempel
op een spaarkaart Zo spaart u snel en
gemakkelijk voor gratis CD's (vanaf 5
stempels) en video's (vanaf 10 stem-

pels). Dus tot ziens!

SNACK-IN
DE ROTONDE

Vertrouwde kwaliteit en Vriendelijke service

Kerkstraat 3, tel 551519

Jeroen Veenstra Car-Stereo
SONYCAR M, AUDIO

GTS.Oc

CDX-KP51 OOR /We*
• SSIR^EX Tuner • RDS/EON/PTY • 18 FM, 6 MW, 6 LW voorkouzéstations

• BTM • CD/MD wisselaar bediening • OBass::* Full Logic cossettcdeck • 4x40 W

• Multi-Colour Display • Toetsverlichting instelbaor naar keuze amber of groen

• Telefoon Attenuate • Afneembaar frontpaneel • Standaard Safety Commander RM-X4S

van

nu per set

3-weg speakers

InË v

nu per I
H. D u n a n t w e g 2c - Z u t p h e n - t .o . be las t ing kantoor , te l , 0575-510188



SHOWKOOM-

Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,- VOOr 2795,-
van 4495,- VOOr 2695,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOr 1995,-

Mooie kwaliteits schuifdeurkast
in alpinewit, incl. facetspiegel
185 breed, 230 hoog
van 3995,* VOOr 2695,-

Prachtige draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,-
idem in alpinewit

VOOr 2295,-
VOOT 21 50,-

Roomwit met beuken schuifdeurkast
200 breed, 220 hoog, incl. halogeenverlichting
van 1760,- VOOf 1595,-

Life-time compact haffhoogslaper,
Hoogslapers en stapel bedden
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt. Verder veel accessoires leverbaar.

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke buigzame lattenbodem, 90/200cm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 595,"
Buro 195,-

Fraaie MDF slaapkamer
in alpine wit, incl. nachtkastjes + bedtafel
180/200 cm
van 1995,- VOOf 995,-
auberginekleurig 160/200 cm
van 1895,- VOOr 795,-

Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- VOOf 1695,-

Strak modem alluminium ledikant
160/200 cm
van 2195,- VOOr 1395,-

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295,- VOOf 795,-

Kwaliteitsslaapkamers zwart met beuken
incl. achterwand + 2 nachtkastjes met
verlichting, 180/200 cm
van 3295,- VOOr 2395,-

Antradet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOf 2295,-

Slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 1995,- VOOr 1395,-
Mooi metalen
met rieten hoofd-
incl. 2 nachtkastjes 160/200 cm
van 1995,- voor 1495,-
Slaapkamer In zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel + blauw massief grenen
90/200 cm HU 695,-
MDF haffhoogslaper
in de kleuren van Nederland, 90/200 cm
van 659,- VOOr 395,-

2-persoons sierlijk stalen ledikant
antiek karakter in Sandstone kleur

incl. 2 auping spiralen
l 40/200 cm

nu 1195,-
ook leverbaar in 160/200 cm

1-persoons ledikant van MDF
wit of zwart gelakt met laden

90/200 cm, van 499,- VOOr 349,-

Stalen ledikanten met versterkte spiraal
90/200 cm, verschillende kleuren
van 449,- VOOr 279,-

Ledikant blank hout
90/200 cm gelakt vanaf 279,-

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet nu 1095,-

«sas*»»'

Stijlvolle boxspringcombinatie van
Zevenslaper
met kersenhouten accenten incl. prachtige poef
180/200 cm
van 7295,- voor 5795,-

Prachtige royale elektrische verstelbare
boxspring
Nek/rug + voetgedeelte zijn elektrisch
verstelbaar, incl. matras, 100/220 cm
van 9080,- voor 6395,-
Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- voor 4695,-

'OOWELI

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,-
70/200 van 289,-
80/200 van 299,-
90/190 van 299,-
90/200 van 319,-
90/210 van 339,-
90/220 van 369,-
120/190 van 389,-
130/190 van 419,-
140/200 van 479,-
160/200 van 559,-
180/200 van 639,-

VOOf 199,-
VOOr 229,-
VOOf 239,-
VOOr 239,-
VOOr 249,-
VOOr 279,-
VOOr 329,-
voor 299,-
VOOr 329,-
VOOf 379,-
VOOr 429,-
VOOf 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/190 van 329,-
90/200 van 369,-
140/200 van 639,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

voor 229,-
voor 259,-
voor 259,-
voor 289,-
voor 459,-

Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOr 269,-

Vouwbed
voorzien van beuken lattenbodem, automati-
sche uitklapbare poten. incl. polyether matras
80/190 cm
van 398,- Nu 289,-

Prachtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van voetenbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare
poten, incl polyether matras 80/200 cm

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
wit of zwart, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen,
eenzijdig afgedekt met wol 5 jaar garantie,
80/190 cm
van 1395,- VOOr 995,-

Grenen slaapkamer
Norvège
Donker gebeitst, incl. 2 bijpassende nachtkast-
jes. Leverbaar zowel in 140, 160 als 180 breed
140/200, van 1695,- n U 1395,-
3-deurs kast nu 2695,-

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOr 549,-
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 10 andere
maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm

80/190 van 795,-
80/200 van 799,-
90/190 van 895,-
90/190 van 895,-
90/210 van 995,-

140/200 van 1495,-

voor 595,-
voor 595,-
voor 669,-
voor 669,-
voor 769.-
voor 1029,-

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

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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Operation Friendship
Vorden verwelkomt
vijfden Amerikanen
De afdeling Vorden van de internatio-
nale uitwisselingsorganisatie Opera-
tion Friendship verwelkomt donder-
dag 16 juli vijftien Amerikaanse jonge-
ren. Deze jongeren zullen drie weken
in Vorden verblijven en worden onder-
gebracht bij zogenoemde hostfamily's.
Meestal zijn dit Vordense gezinnen
waarvan de zoon of dochter zelf al eens

een bezoek aan Amerika heeft ge-
bracht of een ander land waar
Operation Friendship actiefis.
Tot vrijdag 6 augustus worden er aller-
lei activiteiten voor de Amerikaanse
jongeren georganiseerd. Zo staat er
voor vrijdagmiddag 17 juli een bezoek
aan het gemeentehuis op het program-
ma. Verder worden er uitstapjes ge-
maakt naar Den Haag, Amsterdam,
Avonturenpark Hellendoorn, Paleis
Het Loo en Bierbrouwerij Grolsch. Ook
op het gebied van sport komen de
Vordense en Amerikaanse jongeren
aan hun trekken. Zo zullen ze een be-
zoek brengen aan Indoor Sport Vorden

en wordt er een kanotocht over de
Berkel gehouden. Verder zal Free-
Wheel de jongeren wegwijs maken op
inline-skates en gaat het gezelschap
wadlopen in Pieterburen.
Vrijdag 24 juli wordt op het terrein van
de familie Graaskamp aan de
Ruurloseweg een ontmoetingsdag ge
houden voor alle OF-gasten die op dat
moment in Nederland verblijven. De
Vordense afdeling verwacht ruim hon-
derd bezoekers op D-Day. Ook jongeren
die in het verleden al eens met
Operation Friendship naar het buiten-
land zijn geweest en deze dag mee wil-
len maken zijn van harte welkom. Zij

dienen zich alleen wel even van te vo-
ren op te geven bij Nienke Brinkhorst
(55 24 19).

Gewelfschilderingen
Zondag 19 juli zullen de gewelfbeschil-
deringen in de Dorpskerk tijdens de
kerkdienst voor de kerkgangers te be-
wonderen zijn. Het herstel van de gewel-
ven heeft vrij lang geduurd, maar het re-
sultaat is verbluffend. Voor het eerst in
ruim twee jaar zullen er geen steigers
meer in de Dorpskerk staan, zodat de
dienst met een feestelijk tintje een extra
impuls krijgt.

Zt LH t MS t ZOMERFEESTEN

18 juli 1998
Broderie
Edefweiss Kbpelfe
2 trekharmonica's
Rabobank surhimulator
Demonstratie Bertha Huls
Demonstratie brandweer en Lotus
Alpha Showband

I augustus 1998

Dweilorkest Lüthe
Dweihrkest Hengelo
2 Irekharmonka's
Rabobank klimwand
Demonstratie diepzeeduiken
AJK

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
16.30 uur
20.00 uur

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

- 22.00 uur
- 17.00 uur
- 17.00 uur
- 1700 uur
- 1700 uur

- 24.00 uur

22.00 uur
1700 uur
1700 uur
1700 uur
1700 uur
1700 uur

24.00 uur• • •

Roofgarden Partyband 20.00 uur - 24.00 uur

Beide dagen mini kermis: draaimolen, scooters, trein

BLIKVLEES
Wilt u verzekerd zijn van een goed
stukje vlees voor uw vakantie:

gebraden vlees
met jus in blik
door ons zelf gebraden en ingeblikt

Diverse soorten uit voorraad
leverbaar

Vraag inlichtingen bij uw
AMBACHTELIJKE SLAGER:

Baak • Telefoon (0575) 44 12 62

Rabobank

Het Rabo To taa lPakke t .
A l l es in één keer goed geregeld

Rabobank
Graafschap-West



Voorverkoop van start van Beach Party in Vorden:

Caz op herhaling op Beach Party
Organisator André Schroër van de
Beach Party noemde haar vorig jaar
al de ontdekking van 1997. En dat is
uitgekomen. Zangeres Caz - die toen
nog met maar band Cazmellion in de
spiegeltent een optreden verzorgde
op de eerste festivaldag van de Beach
Party in Vorden - is inmiddels door-
gebroken in Nederland. Zo was ze en-
kele weken geleden live op 3 FM te ho-
ren toen ze een optreden verzorgde
op het Oerol Festival op Terschelling.
Maar ook andere festivals als Dicky
Woodstock en Mundial ontbreken
niet in de overvolle agenda van de
zangeres die afkomstig is Zuid-
Afrika. En wat dacht u van de Beach
Party, want ook daar zal ze dit jaar
weer schitteren. Niet meer zoals vorig
jaar in de spiegeltent, maar als eind-
act op het hoofdpodium op zaterdag
8 augustus.

De Beach Party heeft dit jaar plaats op
vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus. De
kaartverkoop voor dit tweedaagse festi-
val gaat zaterdag 18 juli van start. Het is
de organisatie weer gelukt om een zeer
afwisselend programma samen te stel-
len. Zo zullen op vrijdag 7 augustus de
band Nilsson en de formatie 'Centerfold'
op het podium verschijnen. Slotact op de
eerste festivaldag is Gimme Shelter. Deze
band speelt uitsluitend nummers van
The Stones. "En ze zien er ook zo uit als
The Stones. Ook voor mensen die begin
deze maand naar de Amsterdam Arena
zijn geweest en de echte Stones gezien
hebben, is het optreden van Gimme
Shelter een echte aanrader. Die jongens
zijn ongelooflijk goed", zegt André
Schroër.

Hoge verwachtingen
Verder heeft de organisator van de Beach
Party hoge verwachtingen van Dansklup.
Schroër: "Ik denk dat Dansklup net zoals
de zangeres Caz in 1997 voor een verras-
sing gaat zorgen. Ze zijn nog niet zo be-
kend maar wel ontzettend goed". Naast
Dansklup zal zaterdag 8 augustus ook de
formatie Replay een optreden op de

Beach Party verzorgen. Re-play staat op
dit moment in de Mega Top 100 met de
hit Ala Day.

De echte publielé^^kker op de zaterdag-
avond is echter Caz. De temperamentvol-
le zangeres heeft dit voorjaar vier nieu-
we rasmuzikanten om zich heen verza-
meld en startte op 30 april met de nieu-
we rockband Caz^giz is in razend tempo
bezig uit te groe^Ptot een reus binnen
de Nederlandse popscene. De kritieken
zijn zonder uitzondering steeds weer lo-

vend en in die paar maanden tijd wordt
Caz door platenmaatschappijen en pop-
journalisten inmiddels gezien als 'De ver-
rassing van 1998'.

Een logisch gevolg van dit alles is dan
ook het platencontract dat Caz onlangs
heeft getekend en de debuut-CD die vol-
gend voorjaar zal verschijnen. De band
speelt moderne stevige rr^k, Opvallend
zijn daarbij de gevoelige^plads en de
mooie melodieën. Een optreden van Caz
meemaken is een optreden lang genie-

ten. De band houdt ervan het publiek bij
de show te betrekken. Stralend middel-
punt van de band is zangeres Caz. Met
haar fabuleus mooie stem en haar gewel-
dige performance bespeelt zij het pu-
bliek op een unieke wijze. Caz zal je in-
tens laten genieten, maar ook af en toe
shockeren, om je vervolgens weer innig
te omarmen. Caz is wars van sterallures
en zij ziet een ieder als haar medemens.
Misschien dat dat de verklaring is dat ie-
dereen zich meteen zo tot Caz aange-
trokken voelt.

Op onze afdeling

tuinmeubelen
hebben wij vele
aanbiedingen.

Nog enkele
houten meubelen met

extra kortingen
op = op bij

GOOSSEIMS
Steenferenseweg 11, Hengaio

Telefoon (0575) 48 21 39
Maandagmorgens gesloten

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HF

CAROSSERIEBEDRUF

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

Programma Braderie
en Zomerfeest Vorden

Krijgt u rioolaansluiting?
Wij hebben

buis
met bijbehorende

hulpstukken voorradig.

Enkele voorbeelden:
Recyclingbuis e 110

mot tromp ï.a. 6,25 p/m
Recyclingbuis 0 125

met tromp v.a. 7,25 p/m
Wordt gratis thuis gebracht

Vraag vrijblijvend informatie bij

GOOSSENS
Staande re nsowag 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 30
Maandagmorgens gesloten

Donderdag 16 juli
15.00 - 22.00 uur Braderie en kennis
15.00 - 22.00 uur Standwerkersconcours in de Dorpsstraat

Vrijdag 17 juli
's Morgens markt, 's middags en 's avonds kermis
14.30 - 16.30 uur Kinderbraderie

Zaterdag 18 juli
's Middags en 's avonds kermis
13.00 - 18.00 uur Air Bike spectakel

Vruchtenvlaai

10?5
nu

Lekker meergranenbroodje

Kampioentjes
50

nu o.5
Pain de Sucre

echt Frans suikerbrood

,95
deze week 3.9

Echte Bakker
VAN ASSELT

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



Einde WK-ballenaktie
HetWK-voetbal zit erop. Ondanks de gemiste finale kunnen we terugkijken
op een uitstekend toernooi voor het Nederlands Elftal.

De afgelopen weken trof u in Weekblad Contact diverse Oranje WK-ballen
aan. Deze ballen maakten onderdeel uit van onze WK-ballenaktie met als
hoofdprijs een geldbedrag van 250 gulden. Om kans te maken op deze 250
gulden dient u de oranje WK-ballen die de afgelopen weken in Weekblad
Contact hebben gestaan, bij elkaar op te tellen. Het juiste aantal WK-ballen
dient u in te vullen op het inleverformulier dat eerder in Weekblad Contact
heeft gestaan.

Het is belangrijk dat u duidelijk vermeldt welke editie van Weekblad
Contact u krijgt. De antwoordformulieren dienen uiterlijk maandag 20 juli
in ons bezit te zijn.

De redactie

Voor ons Shell tankstation zijn wij op zoek naar een:

Functie-eisen zijn:

Wij bieden:

full-time
service-medewerker
Zelfstandig kunnen werken
Representatief
Zeer klantvriendelijk
Per 1 augustus beschikbaar

Loon volgens CAO klein metaal
Flexibele werktijden
Gezellig, jong team om mee samen te werken

Schriftelijke en/of telefonische sollicitaties kunt u richten aan:

«fflOKMUF

Groot
jebbink

SHELL TANKSTATION l Rondweg 2, 7251 RV Vorden - n (0575) 55 22 22

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wegens misverstand één week te laat geplaatst. Toch willen wij u dit niet ont-
houden.

"Guns, daor he'j Derk uut 't Goor ok nog".
Willem Driever en Snieders Harm zatn vegange vri'jdagaovund veur acht dage
op 't markplein nao 't concert van Sursum Corda te luustern. Al blaozen ze dan
zelf neet met, ze waarn d'r wel altied biej at t'r een optrean van de meziek was.
Derk uut 't Goor neet. Den gaf niks um meziek. Den heel meer van voetbaln.
Maor ondanks eur veschillende liefebri'jen waarn ze de jaorn deur altied goeie
kammeraoe ebleven.

"Ok 's nao de meziek luustern, Derk?". "Nee, dat neet bepaold. "k Wazze met de
vrouw nao de supermark ewes en too zaog ik owluu hier zo zitn. De vrouw mos
nog effen anderweggens wat haaln". "Dan komp t'r maor biej zitn, 't is de moei-
te meer dan weerd umme d'r nao te luustern".
"Eerlijk ezeg bun'k t'r neet op ekleed. 't Is mien hier net kold zat af umme zo
stille te zitn. Wa'k eigenlijk vraogen wolle: Kom iejluu maarnaovund biej ons
nao 't voetbaln kiekn. Dan ko'w samen zien hoe of't de Duitsers vegeet. 't
Medlerfees mo'w dan van 't jaor maor laotn schietn want dat voetbaln wi'k
neet missen. En in huus köw 't ok wel gezellig maakn".

"Jao, daor zeg iej zowat. Dat zo'w toch nog wel effen met de vrouwluu motn
oaverleggen", von Willem. "Wet iej wat, ik bel ow maarnvrog wel op offe wiej
komp".
"Mien bes, dan zie'k now da'k de vrouw weervinne. Wat 't is zo kwat oaver ach-
te en dan wi'k 't W.Kjournaal ok nog wel zien".

Willem en Harm bepraotn in huus wat ze doen zoln. D'r wier beslotn toch
maor nao Derk te gaon umme 't voetbaln te zien. En 't wodn 'n heel gezelligen
aovund. Ok natuurlijk umdat Oranje zien plaatse biej de leste viere al biej me
kare eschupt had. "Now de Dütsers nog straks in de finale". Maor zoa'j wel wet
leep 't heel anders. De Dütsers wodn inemaakt. En biej Derk leep 't ok anders
dan e edach hadde. Biej de leste goal van de Kroaten schuppen Derk, die zo'n
betjen metvoetbaln, een biejzettaofeltjen van de zökke. Glazen rooie wien en
ander grei pleern op de vloerbedekking die d'r net veertien dage in lei. Met
Berti Vogts had ok de vrouw van Derk de pest t'r goed in. Zo ziej maor: 't is neet
altied karmse, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

De WK is nu ten einde. Een ieder weet nu wel hoe het verlopen is. Hierover is
genoeg geschreven.

Wij gaan met vakantie van
MAANDAG 20 JULI t/m MAANDAG 3 AUGUSTUS
Dinsdag 4 augustus staan wij weer voor u klaar.

Rundergehakt

500 gramf4!8

Mexicaanse
vleesrolletjes

per stukf2!5

Bij elke
200 gram

gesneden
vleeswaren

50 gram

naar keuze
op = op

Donderdag cp de braderie:

Broodje WARME HAM

Broodje
HAMBURGER

Kakelburgers

f6!8
10 Stuks

OP = OP

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 55 13 21

Stukadoorsbedrijf

Hoetinkhof 251 7251 WN Vorden
Tel.: 0575 - 55 31 28

06 - 51534782

* Aanbrengen van sierpleister

* Spuiten van wanden en plafonds

* Herstellen van ornamenten plafonds

* Sausen van wanden en plafonds

* Pleisteren / sausen van gevels

* Pleisteren / schuren van wanden en plafonds

Wij werken ook in de bouwvak!!!

Zutphenseweg IA Telefoon [0575) 55 18 85

hagelwitte, flinke BLOEMKOOLO50
per stuk £••

~6FJONAGOLD APPELEN
3 kilo

zoete NAVEL SINAASAPPELEN
15 stuks

fiQO
Ui

MACARONIPAKKET
per schaal

O9Q
£••

AARDAPPEL/EI SALADE
500 gram

A 95
"T«

Heeft u ons assortiment ambachtelijke Jam
al eens gezien?

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 15 juli t/m zaterdag 18 j

ROOMBRIE
1 00 gram

vers gebakken STOKBROOD
per stuk

| gg
1 •

diverse soorten FOND
per pot

A95
^wm

oudhollandse SNOEPJES
kaneel, drop, of pepermunt per zakje

PORT, white, ruby of tawny
per fles

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE...!!!
'Omdat het verser is'

350
14P



Mosselen eten bij restaurant De Timmerieë:

Mosselseizoen van start Zelhemse Zomerfeesten
De liefhebber kijkt er elk jaar weer
naar uit: de mosselen. In België waar
gemiddeld twee maal zoveel mosse-
len gegeten worden als in Nederland,
kende men al jaren de gezelligheid
en gezondheid van dit Bourgondisch
eten. De populariteit van de mosselen
neemt ook in Nederland toe. Niet en-
kel in Nederland, maar zeker bij res-
taurant De Timmerieë aan de Lo-
chemseweg 16 in Warnsveld.

De opening van het seizoen vindt plaats
in juli. De datum hangt af van de natuur.
In de periode van april tot en met mei
plant de mossel zich voort. In juni eet de
mossel zich in hoog tempo vol met nieu-
we plakten, dat in deze periode volop
wordt aangemaakt. De temperatuur en
het zonlicht zijn hierbij heel belangrijk
voor de ontwikkeling van de mossel-
oogst. Mosselen zijn gezond; ze bevatten
weinig vet, veel vitaminen en eiwitten.

Veel mensen denken dat mosselen alleen
lekker zijn als er een R in de maand zit,
dit is onjuist. Het verhaal van de R stamt
uit de tijd dat er geen goede koelfacilitei-
ten waren. De mosselen werden toen on-
gekoeld gedistribueerd en in de zomer
zijn de temperaturen zo hoog dat de
mosselen het transport niet overleefden.

Voor een goede kwaliteitswaarborg mag
de temperatuur van de mosselen niet bo-
ven de vier graden komen tijdens tran-
sport en opslag. Met de uitstekende koel-
faciliteiten van heden kunnen de mosse-
len al vanaf juli gegeten worden.

Dat mosselen op verschillende manieren
te bereiden zijn zal duidelijk zijn. Zoveel
mensen, zoveel smaken. Op de kaart van
restaurant De Timmerieë in Warnsveld
staat een '3 in l van mosselen'. Een ge-
recht waar u zowel gebakken, gefrituur-
de maar ook gekookte mosselen in de
schelp geserveerd krijgt. Dit gerecht
heeft De Timmerieë speciaal voor de nog
niet ervaren mossel-eter bedacht.

De smaak van de mossel-bereidingen ver-
schillen duidelijk. De frisse en karakte-
ristieke smaak van de gekookte mossel is
puur. De in roomboter gebakken mosse-
len hebben een wat meer algemenere
vissmaak en de gefrituurde mossel is een
prachtige opstap om de mossel eens te
proeven. Vele ervaren mosselliefhebbers
houden het enkel bij de gekookte mosse-
len en uiteraard is dat bij De Timmerieë
ook mogelijk. Bij de mosselen serveert
het Warnsveldse restaurant stokbrood,
kruidencreme, rauwkostsalade's diverse
sauzen en een schaaltje frites.

Ook dit jaar verwachten de organisa-
toren van de Zelhemse Zomerfeesten
enkele tienduizenden bezoekers. Vo-
rig jaar vond men in ieder geval mas-
saal de weg naar het Groene Hart van
de Achterhoek. Zelhemmers, inwo-
ners uit de regio, toeristen, jong en
oud: men genoot volop van alles wat
het evenement te bieden had. Dit jaar
zal het niet anders zijn. Zelhem is er
klaar voor. De zomerfeesten kunnen
beginnen.

Ook dit jaar heeft de Stichting Zelhemse
Zomerfeesten geprobeerd een zo geva-
rieerd mogelijk programma samen te
stellen. Op zaterdagmiddag 18 juli rond
de klok van twee gaat de eerste dag van
start. Evenals voorgaande jaren zal er
ook dit jaar een groots opgezette brade-
rie in het centrum van het dorp aanwe-
zig zijn. De straten en pleinen staan dan
vol met meer dan 150 kramen waarin de
meest uiteenlopende producten worden
getoond, gedemonstreerd en verkocht.
De kooplui komen uit het hele land, ook
een groot deel van de Zelhemse midden-
stand is op de braderie vertegenwoor-
digd. Verenigingen proberen door mid-
del van acties hun kas zoveel mogelijk te

spekken. De Zelhemse Zomerfeesten zijn
zo langzamerhand een begrip geworden
in de Achterhoek maar ook ver daar bui-
ten.
Er zijn deze dag meerdere attracties en
demonstraties te bekijken. Op het evene
mentenplein treedt 's middags de Edel-
weiss Kapelle op. Op het plein bij de beuk
kan deelgenomen worden aan een spec-
taculaire Rabobank-activiteit namelijk
de surfsimulator. Jazz-dansschool Bertha
Huls treedt op met The Mellow Jam
Groep. Deze groep meiden van 14 t/m 16
jaar geven een demonstratie van jazz bal-
let gecombineerd met mellow jam een
dansante vorm van aerobic. Spectaculair
zal ook de demonstratie van de vrijwilli-
ge brandweer zijn samen met de Lotus-
groep. Zij zullen een levensechte rampsi-
tuatie uitbeelden en oplossen. Aan het
eind van de middag zal er op de hoek Dr.
Grashuisstraat-Stationsstraat een ern-
stig ongeluk in scène worden gezet.

's Avonds is er een optreden van de Alpha
Showband. De plaatselijke horeca zal het
evenementenplein voorzien van tap- en
eetpunten. Door sfeervolle verlichting en
versiering wordt het plein zodanig omge-
toverd dat er tot in de kleine uurtjes een
geweldig feest kan plaatsvinden.

Omdat het zonnetje in Afrika nu eenmaal wat

vaker schijnt dan bPRs, komt de barbecue

(braai) daar wat vaker buiten. Bij zo'n braai

hoort ook een lekker glas wijn. En wanneer

deze wijn heel erg goed 'K spreekt men

van ' 'n baie goede wijn'. De drie wijnen

die wij aanbieden zijn voortreffelijk bij de

barbecue en zijn bovendien ' baie goed'

geprijsd!

BUITENZORG
Herfstrood,

Lentegroen

KAAPLANDER

Doosje a 6 flessen 49.95

Hooghoudt jonge graanjenever 21,95. Wyborowa wodka 21,95. Malibu coconut 21,95.

Safari 19,95. Bacardi breezer citrus, iime, orange of pine-appte 4 voor 9,95.

Johnnie Walker red label 26,95. Vat 69 scotch whisky 0,7 liter 19,95 /1 liter 25,95.

Passöa passion liquor 26,95, Bootz rum wit of bruin 17,95. Tia Maria 27,95.

Deze aanbieding is geldig t/m 2$ juli 1998. Prijzen rijn afhaalprijren.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

AANBIEDING
Plavuizen, blanco, etitL 31 x 31 cm van f 51,00 p/m2 voor f 25,-

Plavuizen, beige+grijs, afm. 31 x 31 cm van f 59,75 p/m2 voor f 45,"

Wandtegels, grijs, afm. 20 x 25 cm van f 33,50 p/m2 voor f 25,-

Wandtegels, groen, afm. 20 x 25 cm van f 33,50 p/m2 voor f 25,"

OP = OP, ALLES 1e SOORT
Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij gesloten

van 27 juli t/m 8 augustus

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
zaterdag van 09.00 - 14.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Tijdens de bouwvakvakantie van 18 juli t/m 8 augustus zijn wij

geopend
voor het afhalen van bouwmaterialen op maandag tot en mot vrijdag

van 09.00 tot 12.OO uur.

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

uitsluitend na telefonische afspraak

H
Je hoort er steeds

meer van.. .1

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



Opening Etos Barendsen

Vorige week donderdagavond vond de heropening van Etos Barendsen plaats. Diverse geno-
digden en klanten kwamen eigenaresse Annet Barensen en de medewerksters van Etos
Barendsen feliciteren met de uitbreiding van de winkel aan de Zutphenseweg 3. De opper-
vlakte van de nieuwe Etos winkel is met ruim vijftig procent toegenomen.

Volgens Annet Barendsen (eerste van links op de foto) biedt een ruimere winkel vele voordelen.
"Het is prettiger boodschappen doen in een overzichteh'jke winkel met een ruim assortiment.
Door de ruimere presentatie van de goederen kunnen wij de klant nog beter van dienst zijn bij
het maken van de keuze. Door de extra ruimte die wij nu hebben is het mogelijk om de pre-
sentatie van onze produkten per groep onder te brengen waardoor de keuzemogelijkheden in
één oogopslag duidelijkz zijn", aldus Annet Barensen. Iedereen zal dan ook snel zijn weg vin-
den bij Etos Barendsen, want al-es staat overzichtelijk opgesteld: van cosmetica tot baby-arti-
kelen en van reformprodukten tot cadeaus voor jong en oud.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Jonagold s

Hagelwitte bloemkool voor
'omdat het verser is'

KOLDENHOF 's Versmarkt

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661088
NIEUWSTAD 30. 7281 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - http://www.WMvcrs.nl - ISON 661329

HOGEDRUKSPUIT
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Digitale
camera

wilt u een foto in Contact,
bijvoorbeeld van uw winkelpand

of een product dat u wilt verkopen
en extra onder de aandacht wilt

brengen?

Neem dan eens contact met ons
• op.

Wij 9jn in het bezit van een
digitale camera.

Wij zorgen er dan voor dat de foto
wordt geplaatst in uw advertentie

of bij een redactioneel stuk.

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

DRUKKERIJ
WEEVHIS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 551329



GELEDEN

Dorpsomroeper Hassink ging met de
bel door het dorp. Op vaste plaatsen,
vaak aangegeven door een paal van de
straatverlichting of van het telefoonnet,
stapte hij van de fiets en liet de bel lui-
den. Het werktuig, als je het zo mag
noemen, kondigde aan dat Hassink het
volk opriep een belangrijke mededeling
aan te horen.
Op zekere dag, in het begin van de jaren
dertig, zo tegen vier uur in de middag
ging Hassink her en der door het dorp
en verkondigde luide: "Hedenavond om
zeven uur filmvertoning bij de kerk op
de markt. Komt dat zien". Op die avond
stond een groot wit scherm opgesteld
op de markt. Uit een luidspreker klonk
muziek van een klein orkest bestaande
uit enkele mensen die muzikale arbeid
op trompetten en met een viool verrich-
ten en af en toe zong een man. Het kan
Louis Davids zijn geweest.
Enkele tientallen mensen waren naar
de filmvoorstelling in de open lucht ge-
komen. Het was niet niks: film met
mensen die in beweging waren, die zo-
gezegd heen en weer gingen. Dat was
nog eens anders dan het werk van tover-
lantaarns, hoewel dat ook behoorde tot
de culturele geneugten van de jaren

twintig en dertig. Maar nu was er film
in de open lucht. Het was jammer dat
de mensen uit de buurtschappen niet
tijdig gewaarschuwd waren. Je had bij
zulke dingen als dorpsbewoners toch
een streepje voor. Hassink kon echter
niet naar Linde en het Medler fietsen
met de bel.
Het publiek wachtte gespannen af op
het plein bij de kerk. De filmvoorstel-
ling was gratis. Je hoefde er geen cent
voor neer te tellen. Af en toe was er de
laatste tijd een film in het Nutsgebouw,
maar dan mocht je alleen naar binnen
als je had betaald. En wat ook zo mooi
was: je kon hier gewoon met de pet op
gaan staan op klompen. In het
Nutsgebouw moest je altijd enige eer-
bied of respect tonen.
Bert Mellink, die op de hoek van Raad-
huisstraat en Het Hoge woonde en in
Zutphen in een bioscoop was geweest,
zei dat het misschien hier op de markt
net zo zou worden als in het echt, in de
bioscoop. En dat gebeurde. Er was ook
een voorfilm, een tekenfilm waar je om
moest lachen. Toen kwam de hoofdfilm.
Die ging over mensen die op straat lie-
pen, bij hun huizen stonden te praten
en winkelden. Er waren kinderen te

zien die naar school gingen, vooral ook
kinderen die speelden: hinkelden, hoe-
pelden, knikkerden. Je kon de mensen
niet horen praten maar er was muziek
bij op de achtergrond en kwam uit een
grote luidspreker die in een boom hing.
De mensen op de film hadden veel ple-
zier, ze sprongen en dansten dat het een
lust was en vooral de kinderen waren
blij.
Enkele tientallen Vordenaren - groten
en kleinen - stonden er bij en keken er
naar met de pet op en de klompen aan.
Van tijd tot tijd kwam vanuit de grote
toeter de stem van een man, een zware
welluidende stem. Het was namelijk
geen oppervlakkige film maar een rol-
prent - om het zo eens te zeggen - een
film met een boodschap, met verkondi-
ging. De verkondiger sprak het
Vordense publiek toe. U ziet, zei hij, hoe
soepel, hoe vreugdevol deze mensen
zich bewegen in hun werk, na hun
werk, bij huis en op straat. Kent u het
geheim van dit leven, vol vlotheid en
sierlijke bewegingen? De onthulde het:
ze hebben schoenen aan, schoenen die
hen in staat stellen soepel door het le-
ven te gaan van 's morgens vroeg tot
laat in de avond.

Het publiek op klompen liet zich verder
onderwijzen door het beeld op het
scherm en door de man die vanuit de
toeter in de boom tot hen sprak: neem
er niet langer genoegen mee dat ge op
klompe door het leven moet gaan. U
hebt recht op schoenen, op schoenen
van goede kwaliteit. Maar wilt u toch op
klompen blijven gaan, welnu, zei de
man, welnu dan bent u zeer te bekla-
gen. De voorstelling werd besloten met
zang van twee mensen die in hun lied
een schoenenmerk aanprezen en met
treurnis in hun stem verklaarden dat op
klompen lopenden diep te beklagen wa-
ren. Toen kwam het woord 'Einde' op
het scherm en de mensen gingen naar
huis. Op klompen: klepperdeklep over
de Vordense straten. Ze hadden veel te
verwerken.
Bij het verlaten van de 'filmzaal in de
open lucht' was hen een biljet uitge-
reikt. Toen ze thuis waren, lazen ze bij
het lamplicht dat de film door een
schoenenfabrikant was aangeboden in
samenwerking met schoenmakers uit
het dorp: met name Olthuys 'bij de
kerk' had gevraagd de film in Vorden te
vertonen.

GJ. BREUKER

Nu ook maisdoojhof in Ruurlo.
In navolging van vele voorgaande, tij-
delijke doolhoven in andere delen
van Europa en daarbuiten, heeft
Ruurlo nu ook zijn maisdoolhof.
Hoewel het idee niet nieuw is, zal een
dergelijke doolhof een leuke aanvul-
ling zijn op de doolhofactiviteiten die
er al in ons dorp zijn. Met een opper-
vlakte van een hectare kan de bezoe-
ker aardig worden bezig gehouden
om het gehele traject binnen de mais-
heggen af te leggen. De maisdoolhof
is gelegen aan de Tolhutterweg 10,
achter landbouwmechanisatiebedrijf
Kerkwijk.

Het complex is aangelegd door de
Ponyclub Ruurlo en de Landelijke
Rijvereniging. De dwaaltuin van mais zal
worden geopend op donderdagavond 16

juli door burgemeester J. de Groot en zal
dan alleen voor genodigden toegankelijk
zijn. Met ingang van vrijdag daarna zal
het complex geiend zijn voor het pu-
bliek. Op de v^iagen, zaterdagen en
zondagen zal het labyrint voor publiek
geopend zijn, vermoedelijk tot half sep-
tember. Voor groepen is de doolhof ook
toegankelijk op andere tijden.
Al in 1993 werd een tijdelijke doolhof in
een korenveld aangelegd in de Verenigde
Staten, om precies te zijn in de staat
Pennsylvania, bij Lebanon Valley College.
Het toenmalige doolhofveld had een'op-
pervlakte van 11.700 vierkante meter en
bleef twee maanden intact. Het was ge-
maaid in de vorm van een stegosaurus,
een prehistorische diersoort. Ook in
Frankrijk worden sinds enkele jaren
doolhoven in cultuurgewassen aange-

legd. Het zijn vooral maisdoolhoven,
maar ook dwaalcomplexen in tarwe-,
rogge en boekweitvelden. In de
Ardennen, bij het leuke dorpje Durbuy,
is het afgelopen jaar e^wiaisdoolhof
aangelegd als centrale amactie van een
acht hectaren groot complex. De gemid-
delde bezoeker had er minstens ander-
half uur voor nodig om het gehele traject
af te leggen. Ook in het Verenigd
Koninkrijk zijn in opeenvolgende jaren
kleinere en grotere doolhoven in koren-
en maisvelden aangelegd op verschillen-
de locaties. In ons eigen land heeft de
doolhof in een hennepveld bij de proef-
boerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta
(Groningen) veel aandacht getrokken.
Daar was het complex vijf hectaren groot
en de hennep bereikte een hoogte van
drie meter.

Provinciale Agrarische
Wedstrijddag 1998
De Agrarische Wedstrijddag 1998
wordt dit jaar in Ruurlo gehouden en
wel op zaterdag 22 augustus aan-
staande.

De organisatie is dit keer in handen van
de AJK afdelingen Ruurlo, Lochem en
Borculo. De nadruk ligt deze dag op de
Gelderse Kampioenschappen ploegen
(twee en driescharige wentelploegen) en
veebeoordelen (rood- en zwartbent). Ook
zal er een provinciale wedstrijd voor trek-
kerbehendigheid gehouden worden. Al
deze wedstrijden zijn voorrondes voor
het Landelijke Kampioenschap.
Er zullen tevens een groot aantal neven-
activiteiten plaatsvinden, waaronder
klompschoppen, hooivorkdarten, enzo-
voort. Daarnaast zal er onder de deelne-
mers van het veebeoordelen een verlo-
ting gehouden worden van tien dosis

sperma van een proefstier. 's Avonds zal
er op het wedstrijdterrein een feest wor-
den gehouden, waarbij alle Gelderse le-
den (agrarisch/algemeen) welkom zijn.
Als er agrarische leden zijn die mee wil-
len doen aan de ploegwedstrijden, dan
dienen zij zich vóór l augustus op te ge-
ven (bij voorkeur schriftelijk) bij André
Berenschot, Boerenesweg l, 7274 GP
Geesteren (Gld.), telefoon (0545) 48 14 93.

De deelnemers van het veebeoordelen
komen uit de voorrondes. Opgave voor
het veebeoordelen is hierdoor niet moge
lijk. Mochten er toch nog vragen zijn om-
trent het veebeoordelen, dan kan men
contact opnemen met André Lutke
Willink, Nettelhorsterweg 40, 7274 EB
Geesteren (Gld.), telefoon (0573) 47 13 62.
De locatie van dit evenement is op het
terrein van de familie Toevank, Schol-
tenweg 2, Ruurlo.

M o t o r c r o s s
Marcel Bulten is er zaterdagmiddag in
geslaagd om tijdens crosswedstrijden
op het 'Delden' circuit in de Klasse
'Super' de eerste plaats in de wacht te
slepen. Bij de recreanten ging de eerste
prijs naar Johannes van Kempen. Er
kwamen 21 coureurs aan de start die
er op het goed geprepareerde circuit fa-
natiek tegenaan gingen. Na afloop
reikte Joop Wuestenenk, de gedreven
voorzitter en zelf al 30 jaar achtereen
deelnemer, de bloemen uit.

De uitslagen waren: Klasse Super: l
Marcel Bulten, Vorden 37 punten; 2
Stephan Braakhekke, Vorden 33; 3
Erwin Plekkenpol, Hengelo 30; 4
Winand Hoenink, Vorden 30 punten.
Klasse Recreanten: l Johannes van
Kempen, Zutphen 40 punten; 2 Johan
Braakhekke, Barchem 34; 3 Joop
Wuestenenk, Zelhem 30; 4 Freddy
Versteege, Hengelo 24; 5 Harm
Radstake, Zutphen 21 punten. Klasse
125 CC: l Koen Berenpas, Warnsveld 40
punten; 2 Patrick Koning, Barchem 34
punten.

Duivensport
De leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Laon over een afstand van 340 kilome-
ter met een goede prestatie van Tonnie
Jurriens ( drie duiven bij de eerste tien)
De uitslagen: AJ\. Jurriens l, 2, 9, 10,
19; A en A Winkels 3, 5, 6, 8, 10, 16; W.
Oldenhave 4, 17; J. Burgers 7; J. Meyer
11. 14; T.Wesselink 12; H.Stokkink 13,
18; H. Eykelkamp 15; J.van Dijk 20.

Paardensport
Op zaterdag 11 juli werd in Gorssel een
dressuurwedstrijd voor ponies gehou-
den. Hier werden de volgende prijzen
behaald. Anne-Marie Kornegoor met
Lixico een eerste prijs met 168 punten
in de B-dressuur. Carlijn Slijkhuis met
Gorby twee maal een eerste prijs met
171 en 168 punten in de L-dressuur. Op
zondag 12 juli waren de paarden aan
de beurt. Amily Overmars met Iriant
behaalde een vierde prijs met 164 pun-
ten in de L-dressuur. Louise van de Stelt
behaalde met Datsje een eerste prijs
met 169 punten. Irene Regelink behaal-
de met Maxim tevens een eerste prijs
met 175 punten. Beide in de B-dres-
suur.

7 i j s p a n r a c c
De Vordense bakkenist Koen Kruip en
zijn stuurman Leo Kuipers uit Leiden
behaalden afgelopen weekend een vier-
de plaats bij de Dutch Open in Assen.
Inmiddels zijn zeven van de acht wed-
strijden om de Dutch Open verreden.
Kruip en Kuipers staan op dit moment
op een vierde plaats in het tussenklas-
sement.
In september is in Assen de laatste wed-
strijd om de Dutch Open. "We kunnen
nog steeds derde worden", zegt Koen
Kruip. "We moeten dan wel tweede
worden en de jongens die nu op een
derde plaats staan in het tussenklasse
ment moeten uitvallen. Alles is dus
nog mogelijk".
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dr. Jan van Breemenstraat 2,
Amsterdam

0900-2025110

Kom eens langs of fax: 020 - 412 33 83.
e-mailen kan ook: info@reumafonds.nl

Wij helpen u graag!

(?-M Nationaal Reumafonds

OPRUIMING
dames & heren zomermode

modecentrum

Teunksen ruurlo

Dorpsstraat 22
Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 38

halen

betalen

mode voor
het héle gezin

^^fashion

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

BEESTENBOEL
Ook wij vieren de zomerfeesten. Daarom schmin-
ken wij uw kinderen (gratis) tijdens het eten tot
kleurrijke beesten.
Do. 16, vr. 17, za. 18 juli van 16.30 tot 20.00 uur

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur

<om w .«sa» a»—sa™

2e ronde
Op woensdag 15 juli begjf t onze 2e zomer-
opruimingsronde. Alle hoogzomer artikelen
(shorts, singlets, badkleding, lingerie e.d.)

zijn nu ook ZEER STERK AFGEPRIJSD!

Heeft u last van

WESPE
of ander ongedierte?

^Q^Nj)
Bel dan

OBS VORDEN
voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten

ongedierten
Tel. (0575) 55 32 83

O6-51 1O 69 55

Dunlop 145/70/12
Roadstone 155/13
Roadstone 175/70/13
Roadstone 185/60/14
ZLM wielen 15 inch met banden
WU zijn g««lot»n van 27 Juli t/m 8 auguctus

VOOR KWALITEIT IN SERVICE:

RICTMAK
AUTOBANDCN

79,50
69,50
79,50
99,95
1295,-

Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

PIKT Loop eiren binnen, want het loont zeker de moeite,

Een waar feestmaal voor de
(toekomstige) mosselliefhebber
Dat wordt weer smullen, gekookte mosselen
of '3 in 1' (gebakken, gefrituurd & gekookt)

RESTAURANT

OPENING

MOSSEL-
SEIZOEN

vanaf
donderdag 16 juli

de fimmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld, Telefoon 0575-431336

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

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



Als Morgana opruimt, gebeurt dat heel grondig. Met kortingen die op kunnen lopen tot 50%. Complete slaapkamers en
diverse comfortartikelen gaan nu weg voor absolute bodemprijzen. Kussens, dekbedden, overtrekken, matrassen,
boxsprings, lattenbodems en natuurlijk...kasten! Kom snel naar Morgana Lubbers, want zo'n schitterende buitenkans
treft u maar zelden.

SLAAPBANK AKITA
Met deze slaapbank zit u altijd goed. Mooi als zit-

bank, comfortabel als 2-persoons bed. Zeer fraai
van bekleding. Exclusief armsteunen

Buitenkans

Moderne slaapkamer uitgevoerd in massief beuken

en elzen-fineer. Ledikant (160 x 200) met 2 rug-
panelen en 2 nachttafeltjes

Buitenkans

SUPER LATEX MATRAS VI EN N A
Soepele schuimrubbermatras met versterkte midden-

zone en schoudercomfortzone. Afritsbare tijk van
elastische katoen in anti-allergische uitvoering.

Totale dikte ca. 17 cm. Bijzonder geschikt op verstel-
bare bedbodems. Afmeting 90 x 200 cm*

normaal 795,- nü 595,-

SHOWROOM
MOP^LLEN

NU Mi_ EXTRA
VEEL KORTING

LEVERBAAR

LUNA
Smeedijzeren ledikant (160 x 200) gecombineerd
met handgemaakte chinese nachtkastjes.
(180 x 200 cm tegen een meerprijs

normaal 1.995,- nü 1.795,-

DEKBED
OVERTREKKEN

NU TOT
50% KORTING

BOXSPRING
COMBINATIE BORDEAUX
Onderbak met 5-slags Bonell-vering. Standaard
voorzien van 6 poten (2 met wielen). Compleet
met lichtgewicht binnenvering bovenmatras, voor-

zien van 5-slags Bonell-vereninterieur.

afmeting 70x200*
afmeting 80x200*
afmeting 90x200*

nü 495,-
nu 545,-
nu 595,- aupmg

NOG MEER EXTRA KORTING:
POLYETHER MATRAS GENEVE
Kwaliteitspolyether SG 40 soft, winterkant door-

gestikt met echte schapenwol. Afgewerkt met een

luxe damast in dwarsstiksel.Totale dikte

ca. l 5 cm, prima prijs/kwaliteit-verhouding!

afmeting 80x 190*

afmeting 90x200*

afmeting 140x200*

afmeting 160x200*

normaal 249,

normaal 295,

normaal 450,

normaal 495,

nu 195,-
nu 249,-
nu 395,-
nu 450,-

POCKETVERINGMATRAS MONTREUX
Binnenveringmatras met tonvormig pocket-vering

interieur (225 afzonderlijk verpakte veren per m!).

Met een luxe, afneembare, elastische katoenen

frotté-tijk doorgestikt met zuiver scheerwol.

Totale dikte ca. 20 cm. Ligcomfort naar keuze:

normaal of soepel. Afmeting 90 x 200 cm*

l van 845,- nü 595,-

NATUURLATEX MATRAS MODENA
Uiterst comfortabele schuimrubbermatras met
vol rubber kern.Totale dikte 16 cm. Rondom
afgedekt met zuiver scheerwol en gestoffeerd in
een geweven stretch damast van elastische
katoen. Een Nederlands kwaliteits-product!

afmeting 90 x 200 cm*

van 1.195,- nü 895,-

VERSTELBAAR SLAPEN VOOR EEN ONVOORSTELBARE PRIJS!
Buigzame binnenveringmatras AVIGNON met soepel of stevig ligcomfort (230 cilindrische veren per m2) bekleed met een luxe
katoenen tijk, doorgestikt op 350 gr/m2 scheerwol, totale dikte ca 20 cm, in combinatie met AUPING KOMFORTABEL AUTOMAT
spiraalbodem (90 x 200). (meerprijs elektrisch verstelbare bodem is fl. 300,-)

nü 995,-

ELEKTRISCH VERSTELBARE
LATTENBODEM SYSTEMA
Voorzien van 2 elektromotoren voor afzonderlijke
verstelling van hoofd- en voeteneinde.

Comfortabele zitstand door extra neksteun en
knieholte-ondersteuning. Stabiel beuken frame
met gelaagde beukenhouten latten in elastische
ophanging (tandem-systeem). Middendeel instel-
baar op lichaamsgewicht. Afmeting 90 x 200 cm*

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers

lattenbodems

organa
slaapkamers ' E R K E N D

matrassen

waterbedden

LUBBERS

normaal 795,- nü 595,-

dekbedden

kussens

overtrekken

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575-464600
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

stijl + kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven
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