
Woensdag 5 augustus 1998
60e jaargang no. 21

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

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

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 551010, Lid NNP

Overname van advertenties en berichten is verboden

Ruim honderd historische rijtuigen aan de start: W E E K E N D D I E N S T E N

Aanspanningsvereniging In de
Reep'n houdt zondag 9 augustus voor
de 22e keer een kastelenrit met au-
thentieke koetsen. Er zullen ruim
honderd rijtuigen aan de start ver-
schijnen. De kastelenrit in Vorden
geldt als selectie voor het Nederlands
kampioenschap van de Nederlandse
Bond van Verenigingen van het Aan-
gespannen Paard.

De aanspanningen vertrekken zondag-
ochtend vanaf kasteel Vorden. Na een
sherrystop bij kasteel De Wiersse keren
de koetsen rond het middaguur terug op
de kasteelweide van het gemeentehuis.
Daar kan het publiek de koesten bekij-
ken en genieten van de vele demonstra-
ties die de gehele dag op het terrein wor-
den gegeven. Zo zal Ton Kruithof een
spectaculaire demonstratie met zijn vier-
span geven. Ook wordt er een wedstrijd
paardenvoetbal gehouden. In dit geval
zijn het dus niet de mensen die voetbal-
len maar de paarden die aangespoord
door de ruiters en amazones de bal in
het net zullen schieten. Het mag duide-
lijk zijn dat het paardenvoetbal uiterst
spectaculair is om te zien. De dag wordt
afgesloten met een defilé door het cen-
trum van Vorden waar alle aanspannin-
gen van de kastelentocht aan mee zullen
doen.

Voorzitter J. Norde van In de Reep'n be-
nadrukt dat een evenement als de kaste
lentocht in Vorden alleen maar mogelijk
is doordat diverse instanties hier belan-
geloos aan meewerken. "Ik denk daarbij
aan de landgoedeigenaren, politie, EH-
BO, Geldersch Landschap en de Vere-
niging Natuurmonumenten. Zonder
hun medewerking is het voor ons niet
mogelijk om jaarlijks weer een kastelen-
rit te organiseren. Daarom zijn we ook zo
ontzettend blij dat we elk jaar weer een

beroep op deze groep kunnen doen", al-
dus Norde.

De ochtendroute van de kastelentocht
ziet er als volgt uit: weide kasteel Vorden,
oprit af richting dorp, rechts Horster-
kamp, rechtdoor Stationsweg, links Bur-
gemeester Galleestraat, rechts Almen-
seweg, links oprit kasteel Den Bramel,
links Almenseweg, rechts Het Enzerinck,
links Larenseweg, rechts Enzerinckweg,
links Galgengoorweg, links Schoolhuis-
weg, links Wildenborchseweg, kasteel
Wildenborch, rechts Nij landweg, Vor-
denseweg, rechts Schoneveldsdijk, links
achteroprit kasteel De Wiersse (sherry-
stop), rechts Wiersseallee, rechts Ruur-
loseweg, links Onsteinseweg, kasteel
Onstein, rechts Schuttestraat, links ach-
teringang kasteel Vorden.
Na de lunch op de kasteelweide van het
gemeentehuis volgt het tweede gedeelte
van de route. Deze ziet er als volgt uit:
achteruitgang kasteel Vorden, rechts
Schuttestraat, rechts Vordensebosweg,
Christinalaan, rechts Willem Alexan-
derlaan, rechtdoor Nieuwstad, rechts
Deldensewe^k-echts rotonde (over het
fietspad), IOTCS De Eldersmaat, rechts
Baakseweg, links Hackfortselaan, Koe-
koekstraat, links Boshuisweg, links
Vierakkersestraatweg, rechts op- en afrit
kasteel Suideras, rechts Dorpsstraat,
links HackjMterweg, links Baakseweg,
rechts RietSRweg, links Hamminkweg,
rechts Deldenseweg, Hilverinkweg, oprit
kasteel Kiefskamp.

Kasteel Kiefskamp is het verzamelpunt
van alle koetsen. Vanaf hier vertrekt men
vervolgens in collone naar het dorp. De
route van de intocht is als volgt: links
Lindeseweg, rechts Hengeloseweg, rechts
De Horsterkamp, links Nieuwstad,
Raadhuisstraat, Dorpsstraat, De Hor-
sterkamp, oprijlaan kasteel Vorden.

VW Vorden heeft nu
ook een bomenroute
Naast de beroemde achtkastelentocht be-
schikt de VW in Vorden sinds kort ook
over een bonienroute. Deze fietsroute
van ongeveer 25 kilometer verbindt een
aantal markante bomen en boomgroe-
pen in en rond het dorp Vorden. De vaak
spectaculaire bomen buiten de dorps-
kern bevinden zich op het terrein van de
landgoederen Den Bramel, De Wil-
denborch, de Kiefskamp en Vorden. De
bijbehorende kastelen kunnen dus en
passant worden bewonderd.
De route is aangegeven met vierkante
bordjes waarin een rode pijl de te volgen
richting aangeeft. De bewegwijzering
kon tot stand gebracht worden dankzij
financiële medewerking van de Kamer
van Koophandel. De route start bij de
VW op het Marktplein en bij restaurant

Nü boeken
is geld besparen!
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't Olde Lettink aan de Almenseweg. Op
beide locaties kan men ook terecht om
een uitgebreide beschrijving van de bo-
menroute te kopen.

ZomerOrkest Nederland
geeft 5 augustus
galaconcert in Vorden
Het ZomerOrkest Nederland geeft
woensdagavond 5 augustus een galacon-
cert in de RK Kerk in Vorden. Het concert
in Vorden maakt onderdeel uit van de
tournee dit het ZomerOrkest op dit mo-
ment door Nederland maakt. Er staan in
totaal vijftien concerten op het program-
ma. Alle concerten vinden plaats in de
openlucht. Voor Vorden is een uitzonde
ring gemaakt. Dit heeft te maken met
het feit dat er van één concert een ge-
luidsregistratie wordt gemaakt. Gezien
de goede accoustiek van de RKKerk in
Vorden is voor deze locatie gekozen.
Er is dit jaar weer een heel nieuw orkest
samengesteld waarvan de deelnemers af-
komstig zijn uit heel Nederland en tus-
sen de 16 en 23 jaar oud zijn. Het orkest
staat onder leiding van Koert Dirks en
Erik Somers.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 aug. 10.00 uur Dhr J. ter Avest uit Dieren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 aug. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
H. A.

Kapel de Wi Idenborch
Zondag 9 aug. 10.00 uur Ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 aug. 10.00 uur dhr. H. G. Dijkman,
19.00 uur ds. H. Westerink.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 8 aug. 18.30 uur eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 9 aug. 10.00 uur eucharistieviering.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 8 aug. 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 9 aug. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
9-10 aug.: Pastor J. Lamers, Ruurlo tel.: (0573^5 14
56.

Huisarts 8-9 aug.: Haas, Christinalaan 18,
Vorden Tel.:55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts ^^
8-9 aug.: PJ. Waart, Barch^pïe!.:(0573)-44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19^mr. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsledj^Ae hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.4^9.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, 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

VOOR mm cru DRINC.I NDI nui.p
VAN:
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POLITIE VORDEN:
dai; en nacht (0575) 55 12 30

b.i;.». (055) :ïf>S 68 68
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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-Wit-
haar. tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten 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 (20ct/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 2Óa, 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.

Amicon 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.

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

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-dek-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.



Vlaaien volgens Limburgs recept.
Keuze uit ruim 30 soorten.

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

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room,

DIT WEEKEND:

Zwitserse Appel-Bavaroise vlaai
lekker fris en romig

_ _ _ 9 5
voor maar m m15?

Müsli kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

450
•

Zeeuwse bolussen

5 voor

Elke donderdag:

5 BRODEN,„o, 12.95

Echte Kaiser Brötchen

KASBENDJEN

KAARTEN IN
VOORVERKOOP

f 10,-
Verkrijgbaar bij

't Olde Lettink
Almenseweg 35a, Vorden

Tel. (0575) 55 4001

• Muziek uit Nergenshui-
zen? Donderdagavond 6 au-
gustus rond Huize Ruurlo
vanaf 20.00 uur. Kasteeltuin
(met catering) open om 18.30
uur. Kaarten d f 25,- zijn de
gehel dag verkrijgbaar bij de
VW Ruurlo, Dorpsstraat 14
(09.30-17.00 uur) of aan de in-
gang van de concerttuin,
Vordenseweg 2 (vanaf 17.00
uur). Kinderen (tot 15 jaar) be-
talen f 10,-. Voorbespreken
van kaarten met f 2,50 korting
(voor volwassenen) is nog
mogelijk tot woensdagavond
22.00 uur bij het secretariaat
van de KunstKring Ruurlo:
(0573) 45 20 75

HOGEDRUKSPUIT

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Volop barbecue produkten voor een

zomerse dag

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzoldag

Gepaneerde

Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRUDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/

WORSTSOORTEN

per 100 gram F lj~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

gebraden rundrollade
100 gram ff Ij38

gekookte worst
250 gram f 2,45

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,'

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

500 gram shoarma
f4,98

500 gram spekrollade

f6,98

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4j

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +

4 boerengehakt
schnitzels

samen ff 7595

Hef adres voor uw barbecue-partij

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

SAPELWEGtt-VIERAKKER
Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

5CHARREL-EIEREN'MRDAPPtLS-FRUI
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
Jansen & gal

autoschadebedrijf

BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Autosohadereparaties
aan alle merken onder garantie

Monuta v
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

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

maandag 3 augustus t/m zaterdag 8 augustus

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff - glas in lood atelier
V4Nttti»i ft 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Nieuwe oogst
Delbare handappels

uit Frankrijk!

398
•

Trostomaten
500 gram

Panklare

Bamie-groente
500 gram

Geschrapte

Worteltjes
1.25

500 gram

Ysberg-
sla

per stuk 17»

NU VOLOP ZOMERFRUIT



Dankbaar en erg gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Kelly
JOANNE

27 juli 1998.
Kelly is geboren in 't Spittaal
om 16.52 uur, weegt 4105
gram en is 53 cm lang.

Jan en Ans Gotink-
van Berkel
Linsy en Emily

Yzerhorst 2
7207 DC Zutphen
Tel. (0575) 55 34 77

Dankbetuiging

Hierbij willen wij u allen harte-
lijk bedanken voor alle felici-
taties, kaarten, bloemen en
cadeaus ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijksfeest.

Appie en Jo
Klein Brinke

Vorden, Zutphenseweg 85
Autobedrijf Klein Brinke BV

Voor de vele blijken van me-
deleven aan ons betoond tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn man, onze va-
der en opa

GERRIT DIJKMAN

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Ë. Dijkman-Oltvoort
Kinderen en
kleinkinderen

Kapelweg 8
7251 KM Vorden

• 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

• Te koop: helft van royaal
dubbel woonhuis met gara-
ge en carport te Vorden.
Prima ligging, uitstekende
staat van onderhoud. Veel ex-
tra's. Tel. (0575) 55 37 36

• '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

• Tabora honing; de biologi-
sche honing van de Wereld-
winkel. Nu voor slechts f4,15!

Wij zijn weer begonnen met de

verkoop
van onze zelfgekweekte
snijheesters, zomerhloe-

men. trosanjers etc.
Geopend alle dagen van

07.00 - 22.00 uur

SCHOENAKER
Vlerakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

ledere zaterdag
naar uitgaanscentrum

Dieka
in Markelo

vertrek 21.40 uur vanaf het
marktplein Vorden

HAVI Reizen

J.L Harren
Klaren beekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Bezorging Contact
Om nu en in de toekomst ons
bezorgkorps op peil te houden,
zijn we op zoek naar enkele

actieve
bezorgers m/v

Gaarne aanmelden:

Drukkerij Weevers bv
Nieuwstad 30, Vorden, tel. (0575) 55 10 10
(B. Overbeek)

U kunt er
maar beter snel

•i • • • •
bij zijn

OPRUIM NG
rUINM EUBE N
5% KOR' NG
op in voorraad zijnde

meubelen.
uitgezonderd aanbiedingen.

Let op Welkoop bonnenfolder

f j DE GROEN EN DOEN WINKELwetKóöp
Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Telefoon (0575) 55 15 83

Varkensfiletrollade
500 gr. 598

kalfsschnitzel a la Q75 shoarmavlees
J 500 gr., 5 broodjesMilanese, wo gr.

gegrild spek, kipfilet
met tuinkruiden,
(WO gr. per soort),
samen voor

en 150 gr. saus

Mexicaanse salade
100 gr.

Spinata Romana,
100 gr

Keurslager

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

p.p.

nu vanaf f 895,- p.p.

nu 8 dagen vanaf f 499,- per studio

Lanzarote,
Puert del Carmen

Kreta, Agios Nikolaos

Turkije, Icmeler

nu 15 dagen vanaf T l 245,"* p.p.

nu 8 dagen vanaf I • 2 w 5 , "p.p.

nu 8 dagen vanaf T O f 5," p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank.

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.rabobank.nl Rabobank
Reizen

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

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

• Te koop: bosbessen, da-
gelijks vers geplukt. Peppel-
man, Twente Route 5, Heel-
weg. tel. (0315) 24 16 16

• Zoete kindjes in de va-
kantie? Lacandona en valdi-
via honing van f 5,35 nu voor
f4,35! Wereldwinkel Vorden

• Gevraagd: oppas bij 3-jarig
meisje thuis in Vorden voor
woensdag en donderdag.
Brieven onder nr. V 21-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: fietsen rek (7)
Trappistenbier'; tuinplanken
plm. 4 m. Tel. (0575) 44 13 41

KASBENDJEN
presenteert:

Vordense Night
of the Proms

zaterdag
22 augustus 1998

KRANENBURG, VORDEN
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Telefax gemeente: J0575) 55 7444,

• Openingstijden tJemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur
ywensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• AvondopensteUing a/d, bestuur onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van 1830 tot 19.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
publicaties in GemeentebuUetin)

• Spreekuren burgemeester en
vtèthouders:
Burgemeester E.J.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 -12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-Meuknbroek: don-
derdag van 10.00-11.00 uur en volgens af-
spraak.

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

Afsprakenkuntu telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 17.30 uur,
vrijdag van 1330 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

'B OUWAANVRAGEN

plaats
Reeoordweg 2
Molenweg 16

aanvrager
Urtica de Vijfsprong
W.H. Weeke

inhoud
bouwen kapschuur
veranderen en vergroten
woning

datum ontvangst
24 juli 1998
28 juli 1998

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

APVERGUNNING

Burgemeester en wethouders verlenen de gemeente Vorden in verband met het aan-
leggen van een rotonde in de Baakseweg te Wichmond vergauiing voor het vellen
van: ^9

8 inlandse eiken op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nr.
408, plaatselijk bekend als Lankhorsterstraat te Wichmond;

- 8 inlandse eiken op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nr.
638, plaatselijk bekend als Beeklaan te Wichmond;

- 12 inlandse eiken op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nr.
486, plaatselijk bekend als Baakseweg te Wichmond. ^P

Aan de vergunning verbinden burgemeester en wethouders de voorwaarde dat de ge-
meente Vorden binnen l jaar na de velling 8 inlandse eiken in de nabijheid van de ro-
tonde moet herplanten.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aanvrager, daartegen een be-
zwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunning aan aanvrager is bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR VERGROTEN WONING

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 8, lid 7 sub b
van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in artikel 8, lid 2.1 sub c (maximale hoogte) voor het vergroten van een wo-
ning op het perceel Zutphenseweg 61 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
6 augustus 1998, gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college
kenbaar maken.

ELLEN BOMEN GRAAF VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT

Burgemeester en wethouders willen de gemeente Vorden een kapvergunning verle-
nen voor het vellen van 5 esdoorns en l haagbeuk in de Graaf van Limburg
Stirumstraat. De bomen zijn te groot geworden. De takken slaan tegen de gevels en

hangen in de dakgoten van de woningen. Ook beschadigen de wortels het trottoir en
het riool.
Burgemeester en wethouders willen 4 zuilvormige sierperen (Pyrus calleryana 'Red
Spire') herplanten. De zuilvormige sierpeer is een goede straatboom met een ook op
latere leeftijd smalle opgaande kroon.

Tot en met l september 1998 kunt u uw zienswijze kenbaar maken door:
- een schriftelijke reactie te 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 (in de boerderij).

> l IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN KOETSENRIT

Op zondag 9 augustus 1998 vindt de 22e Kastelenrit met koetsen plaats. Burgemeester
en wethouders treffen op zondag 9 augustus 1998 van 08.00 tot 17.00 uur de volgende
verkeersmaatregelen:
- de Horsterkamp (de toegangsweg naar kasteel Vorden) en de Schuttestraat vanaf de

Ruurloseweg tot aan de Vordensebosweg af te sluiten voor alle bestuurders van
voertuigen behalve voetgangers;

- voor beiden zijden van de Schuttestraat tussen de Ruurloseweg en de
Vordensebosweg een parkeerverbod in te stellen.

JT J. IJDELIJKE 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)fietsers. 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
Mispelkampdijk tussen de Zutphenseweg en het Vaarwerk, gesloten voor al het ver-
keer. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of
korter duren.

Voor informatie kunt u terecht in de bouwkeet aan de Mispelkampdijk nabij de spoor-
lijn.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN BEACH-PARTY

Op 7 en 8 augustus 1998 vindt de Beach-Party plaats. In verband met dit evenement
stellen burgemeester en wethouders voor de Hamelandweg een parkeerverbod in op
7 en 8 augustus 1998 van 20.00 tot 01.00 uur.

ERBRANDEN VAN SNOEIHOUT, BLAD AFVAL, ONGEVERFD HOUT,
STRO OF RIET

Voor het verbranden van snoeihout, bladafval, ongeverfd hout, stro of riet moet u op
grond van artikel 2.1.6.6 van de Algemene plaatselijke verordening vergunning aan
burgemeester en wethouders vragen. Wanneer u snoeihout e.d. zonder vergunning
verbrandt, kan de politie u bekeuren.

Een vergunning moet u schriftelijk aanvragen. Aan de hand van uw aanvraag beoor-
delen burgemeester en wethouders of u een vergunning krijgt. In de vergunning ne-
men burgemeester en wethouders voorschriften voor het branden op. De vergunning
ontvangt u in de regel binnen vier dagen na ontvangst van uw aanvraag.
Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de afdeling bestuur in de units. Voor de be-
handeling van uw aanvraag moet u ƒ 25,50 aan rechten (exclusief portokosten) beta-
len.

Het is mogelijk om bij de aanvraag in plaats van een datum of periode aan te geven
dat u een bepaald aantal keren wilt verbranden, bijvoorbeeld omdat u rekening wilt
houden met weersomstandigheden als regen en een juiste windrichting. Wanneer
daartegen geen bezwaar bestaat, krijgt u ook vergunning voor dat aantal en moet u
telkens vooraf telefonisch aan de medewerkers van de afdeling bestuur van het ge-
meentehuis melden wanneer u het vuur aansteekt. In de regel kunt u de melding het
best De medewerkers bekijken of uw melding overeenkomstig de voorschriften geac-
cepteerd kan worden en geven dit door aan de politie.

W Vorden gestart
met voorbereiding
op nieuwe seizoen
Onder leiding van de nieuwe trainer
Maarten Wolventang is Vorden l begon-
nen aan de voorbereiding van het sei-
zoen 1998-1999.
Voordat op 6 september begonnen wordt
met de competitie in de 4e klasse met
een uitwedstrijd tegen Eerbeekse Boys,
zal het eerste team van Vorden een vier-
tal bekerwedstrijden, twee oefenwedstrij-

den en twee toernooien spelen. Het
meest opvallende duel in deze voorberei-
dingsmaand zal de streekderby tegen
PAX zijn. Voor het eerst sinds jaren zul-
len beide ploegen elkaar weer ontmoe-
ten tijdens het GOMA-toernooi in
Hengelo op vrijdag 7 augustus dat voor
de vierde keer georganiseerd wordt door
de 70-jarige vereniging uit Hengelo .

Het volledige oefenprogramma is: vrij-
dag 7 augustus toernooi in Hengelo PAX-
Vorden; zondag 9 augustus toernooi in
Hengelo Keyenburg-Vorden; vrijdag 14

augusutus toernooi in Groessen Does-
burg-Vorden; zaterdag 15 augusutus
toernooi in Groessen Doesburg 2-Vorden;
zondag 16 augustus toernooi Groes-
sen-Vorden; 18 augusutus bekerwed-
strijd Vorden-Klein Dochteren; 25 au-
gustus bekerwedstrijd SVBV Barchem
-Vorden; 27 augustus Almen-Vorden; 30
augustus Vorden-Voorst; l september be-
kerwedstrijd Vorden-Ruurlo; 6 septem-
ber competitiewedstrijd Eerbeekse
Boys-Vorden; 8 september bekerwed-
strijd Mariënvelde-Vorden.

Kunstmarkt
Kunstenaar Bert Mens houdt in samen-
werking met de VW op zaterdag 8 au-
gustus een grote kunstmarkt op het
Marktplein in Vorden. Uit het hele land
zullen kunstenaars deze dag naar
Vorden komen om hun werk te presente-
ren. Vele vormen van kunst zullen op de
ze kunstmarkt vertegenwoordigd zijn zo-
als aquarellen, etsen, keramiek, gou-
aches en sieraden. De kwaliteit van het
aangeboden werk zal van een hoog ni-
veau zijn. De Kunstmarkt is voor ieder-
een vrij toegankelijk.



G.H. Sterringa
huisarts

1O t/m 28
augustus

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

VAN ASSEL
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld, tel. (0575) 52 31 72

Zolder-verkoop
U betaalt alléé% de BTW

Alleen woensdag van 1O.OO tot 22.0O uur
"Vodecentrum

ruurlo

dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRlA* ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
. Grondwerk
. Containers
* Bestratingen
A Klinkers: nieuw «gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (Ob75) 45 1411
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

OSBOKNE
DIVEKS€ SMAKfN )

75CL VAN 950
WOU 795

+ 10 KOCKS

SAlARI

SAFAKI
70CL VAM 2245

VOO* 1995

DCKUYPEK
PEACHTKK

70CL VAN 1995
VOO* 1695

+ 10KOCKS

BESSEN /
Lm VAN 2045

VOO* 1795

SUPER DE B O E R ! Slijterij Wilbert en Yvonne Grotenhuys
OP zou UMI HIT HST. Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

/C;

80LS
JENEVEK

ITK. VAN 2545
VOOH 2295

10 KOCKS

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 5 t/m dinsdag 18 aug, 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wij zijn daarin uw
partner.

VF

ISO «002 2

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30. 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575) 551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl



Badmeester Martin Westerik hoopt op warme augustusmaand:

Slechts 21.000 bezoekers In de Dennen
"Ik ben en blijf een optimist. We heb-
ben nog precies een maand te gaan
en ik heb er alle vertrouwen in dat
het seizoen nog te redden is". Deze
woorden werden opgetekend uit de
mond van Martin Westerik, badmees-
ter in het Vordense zwembad "In de
Dennen". Westenk baseert zijn posi-
tieve instelling op het feit dat vorig
jaar pas op 5 augustus een hittegolf
begon die tot 23 augustus aanhield,
waardoor het zwembad in Vorden
een flinke bezoekersstroom kreeg te
verwerken. Bezoekersaantallen rond
de 1400 per dag met uitschieters van
1600 en 1800 bezoekers.

Martin Westerik fronst zijn wenkbrou-
wen wanneer de weersvoorspellingen
voor de komende dagen ter sprake ko-
men. 'We moeten in augustus wel mini-

maal tien zomerse dagen hebben met
temperaturen van 25 graden en hoger.
Zo niet, dan wordt het allemaal wel erg
"krap", zo zegt hij.
Afgelopen zaterdag stond de teller op
21.000 bezoekers. Vorig jaar passeerden
er tot eind juli in totaal 27.286 mensen
de poorten van zwembad In De Dennen.
Afgelopen zaterdag was het aangenaam
weer met een temperatuur van 24 gra-
den. Heerlijk weertje om te zwemmen.
Toch waren er maar een paar honderd
bezoekers.
Martin Westerik: "Het is allemaal wel ver-
klaarbaar. Wanneer de vakantieganger 's
morgens wakker wordt en het zonnetje
schijnt, dan wordt besloten om die dag
naar het zwembad te gaan. Wordt hij
echter wakker en de lucht is bewolkt,
dan maakt hij andere plannen. Wanneer
dan toch in de loop van de dag het zon-

netje doorbreekt en de temperatuur
loopt op tot zeg maar 25 graden, dan ver-
andert hij zijn plannen niet. Er wordt die
dag niet gezwommen. In feite zwemmen
doen we wanneer het hartstikke warm is
met veel zon. Typisch Nederlands".
De beslissing van de vakantieganger om
bij iets mindere weersomstandigheden
niet naar het zwembad te gaan, heeft vol-
gens Westerik ook alles te maken met de
vele activiteiten die er niet alleen in
Vorden maar ook in omliggende plaat-
sen zijn. "Dat vergemakkelijkt voor de
toerist de keuzemogelijkheden. Men is
niet alleen van het zwembad afhanke
lijk".
Vorig jaar waren er meer dan 50.000 be-
zoekers in het Vordense zwembad. Een
bad waar het goed toeven is. Voor de kin-
deren diverse speelvoorzieningen en een
midgetgolfbaan. Officieel is het bad tot l

september geopend. Mocht het weer
eind augustus perfect zijn, dan wordt er
zeer zeker nog een weekje aan vastge-
plakt.
Moonlight Swimming is een jaarlijks ge-
beuren heeft tot dusver nog niet plaats-
gevonden. Westerik: "Ook dit evenement
staat nog steeds op de planning. Wan-
neer het weer omslaat en de vooruitzich-
ten zijn goed, dan wordt het georgani-
seerd. De temperatuur van het badwater
wordt dan nog wat opgeschroefd, barbe-
cue en muziekje erbij en vergeten zijn de
natte weken".
Dit seizoen is er in Vorden nog tweemaal
de mogelijkheid een zwemdiploma te
halen: zaterdag 8 augustus en zaterdag
29 augustus. Op deze laatsgenoemde da-
tum staan tevens de open Vordense
jeugdzwemkampioenschappen op het
programma.

Wunderink ziet Abraham Zomeravond op Hackfort

jrcA
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Bernard Wunderink van de Burgemeester Galleestraat is vorige week vrijdag vijftig jaar ge-
worden. En dat heeft hij geweten. De hele tuin stond vol met Abrahams. Op vrijdagavond werd
Wunderink gefeliciteerd door zijn collega 's van de Vordense vrijwillige brandweer. Ook bij de
plaatselijke muziekkorpsen Sursum Corda en Concordia is hij geen onbekende. In totaal heeft
hij 41 jaar bij de muziek gezeten. Afgelopen zaterdag vierde Bernard Wunderink samen met
zijn gezin en vrienden en bekenden zijn verjaardag bij petit-restaurant 't Olde Lettink.

Winnaars kleurplaten

Dierenspeciaalzaak Kluvers uit Vorden heeft vorige week de winnaars bekendgemaakt van de
kleurplaten die tijdens de braderie van donderdag 16juli waren uitgedeeld. De eerste prijs was
voor Sophie Hesselink, Arlette Oosterhuis werd tweede terwijl er een derde prijs was voor
Marije Speijers. In totaal deden er meer dan honderd kinderen mee aan de kleurplatenwed-
strijd.

Op dinsdag 11 augustus houdt de
Vereniging Natuurmonumenten een
zomerse avondwandeling over het
landgoed Hackfort. De circa drie uur
durende excursie en wordt geleid
door medewerkers van de vereniging.
Vertrekpunt is de watermolen voor
kasteel Hackfort, aan de Baakseweg 8
in Vorden. Deelname is gratis voor le-
den van Natuurmonumenten. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Een avondwandeling is altijd weer een
bijzondere ervaring. Avond- en nacht-
bloeiers als de kamperfolie lokken nacht-
vlinders met hun zoete geuren, vogels
zingen nog een laatste liedin het zachte
licht van de dalende z^^ Spannend
wordt de wandeling langs ere wild weitjes
zult u misschien reeën zien, en anders
toch wel reeënsporen, in de vorm van
hoefafdrukken of ree'dropjes'. Vleer-
muizen en dassen te zien te krijgen wel
erg klein. Misschien zijn <^fcerste uilen

al wel te zien ofte horen. Er is veel te ver-
halen over landgoed Hackfort. De excur-
sieleiders weten over de geschiedenis van
kasteel en landgoed, maar kunnen ook
vertellen over het beheer. Van oudsher
waren akkerbouw en veeteelt de midde-
len van bestaan op Hackfort. Er is nog
veel bewaard gebleven van het oude hoe-
venlandschap met authentiek ogende
boerderijen, houtwallen, klinkerwegen
en graanakkertjes.
Al die verschillende landschapselemen-
ten vormen, tezamen met het kasteel, de
watermolen en het kasteelbos, een har-
monieus en boeiend geheel. Boeiend,
want de variatie in plantgroei trekt ook
zeer verschillende diersoorten aan; in
een houtwal leven andere vogels dan in
het bos, de insecten op de akkers en hooi-
landjes zijn andere dan die op de schors
van oude bomen. Op een land goed als
Hackfort is goed te zien hoe nauw na-
tuur en cultuur met elkaar verweven
kunnen zijn.

Biej ons
in d'n Achterhook
"He, hè, 'k bunne bli'j da'k t'r kan gaon zitn".
Willem Driever zetn zich op 'n stoel op 't terras van een van de plaatselijke
zaakn wao'j wat te etn en drinken kont kriegen. Samen met Snieders Harm
hadn ze dizzen zaoterdag met edaon an de fietstoch langs veschillende bedrie-
ven. Zee waarn "de boer op " ewes umme zo te zeggen. Dat fietsen veel eur nog
wel zovolle met. Maor dat gehangte, zoat ze dat hier nuumt, biej de veschillen-
de boem daor wodn iej zo muu van as een hond. lej konnen nog better een uur
motn loopn.

Angezien de vrouwluu, die ok met waarn, gin zinne hadn umme in huus nog
weer achter 't fenuus te gaon staon, leetn ze zich hier maor wat opschepn.
"Wiej hebt geweldig eboft met 't weer", von Willem. 'k Gleuve da'k venaovund
't peerd maor 's inspanne en een endjen met 't gevaarte gao ri'jen. Met die rea-
gen de leste tied is daor vols te weinig van ekommen. Meschien he'j zinne um-
me met te gaon". "'k Gleuve neet da'w venaovund wat hebt. Maor doe'j zondag
ok nog met an de koetsentoch?". " Nee, daor bun'k neet zo'n liefhebber van. 'k
Gao liever mien eigen gang, dan kan'k net ri'jen zoo'k zelf wille". Too ze de
boek vol hadn gong ieder zien eigen gang, naodat ze afesprokn hadn dat Harm
umme half achte biej Willem zol wean veur 't ri'jtoertjen.

Willem was nog met 'n hit an 't inspannen too Harm op de afgesprokn tied biej
um kwam. "Help maor effen, dan leer iej 't ok 's, maak de boeksingel maor vas-
te". Met een goed ketier waarn ze reisveerdig en gingen ze op pad. Een ther-
mosflesse vol koffie kregen ze van Willem zien vrouw nog met. Hadn ze ok wel
neudig want 't etten was nogal zolte ewes. Zee maakn d'r een mooi tochjen van
zo umme Vodd'n hen. Zo ongemarkt was 't negen uur too ze weer in de buurte
van Willem zien huus kwammen.

"Hier hol iej de liene now maor 's vaste, 't peerd kent hier de weg toch wel". Dat
wol Harm wel doen, zovolle vekeer was t'r toch neet op de weg. En 't gong ok
prima, in een rostigen draf op huus an. Tot op 't leste. Too nom Harm de boch-
te umme de holtlooze te nauw en knappen e met een rad tegen een hoek van
de looze. De planken van de looze knappen an stukken en een stapel brandholt
kwam met volle geraos an de grond. Achteraf bezien had Willem de liene maor
better zelf in de hand kunnen holn. Maor jao berouw kump altied te late, ok
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



O 2 BOS BLOEMEN naar keuze 9,95

O AANBIEDING: 2 BOS ROZEN 6,95

O 2 BEGONIA'S naar keuze 19,99

ft GROTE POT-CHRYSANT 9.95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Delbarestivale 2

harde tomaten 1 kiio U5

hand/pers sinaasapp. 20 voor 6?5

malse slabonen 1 m 1?5

KOLDEN HO F's Versmarkt
in v t o r i 11 i " O • d a t h i t v inir il

De verbouwing
Ons kantoor wordt verbouwd.

In verband met deze verbouwing zijn wij
woensdag 12 augustus 1998 vanaf 12.00 uur gesloten.

Donderdag 13 augustus zijn wij u gr&Jg weer van dienst.

Onze excuses voor het ongemak.t
ABN AMRO De bank

Raadhuisstraat l, Vorden, tel. 55 18 86

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA Hlrtoon [0575)5518 85

Hollandse TOMATEN
kilo

Tomango'S hand/para sinaasappelen C 98
20 stuks %Jm

nieuwe oogst DELBARESTIVALE appelen C 98
2 kilo %J,

Hollandse SPERCIEBONEN
kilo 179

gemengde FRISEESLAMIX
kilo 179

diverse soorten RAUWKOST
250 gram 249

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 5 t/m zaterdag 8 augustus

4^9

3??
249

LE CHERVE FRAIS jonge geitekaas
per stuk

BERGER ROCASTIN(schapebrie)
100 gram

TRAPPISTENKAAS
100 gram

exquisa VANILLA of AARDBEIKWARK
per bak

rode VIRGINIE MERLOT wijn
per fles

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE...!!!

395
995

Wij gaan 'Salon Marianne' verbouwen!
Nadat wij nu bijna vijfjaar alweer met de kapsalon bezig zijn, willen wij u in de toekomst
nog beter van dienst zijn.

Wij zijn vanaf 19 augustus tot en met 31 augustus
gesloten

Maandag 17 en dinsdag 18 augustus
is de salon nog open

Dorpsstraat 30, Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

AUTOBEDRIJF

ROBERT NIJENHUIS

hef adres voor uw auto

Ford Fiesfa 1.3 f Flash, rood, bj. 1994
Nissan Sunny 1.4 H B, rood, b./. 1991
Suzuki Alto, wif, b./. 1988
Ford Escort 1.4 blauw met., b/. 1989
Opel Kaden 1.6 GT wit, b j. 1987

Suzuki fntruder 800 zwart, vee/ ace., bj. 1994
Op vakantie? Kom eerst even langs voor een

GRATIS VAKANTIE CONTROLEBEURT
^^ afspraak niet nodig!

Surgemees«pba//eesfraaf 67e • 7257 EA Vorden • Tel. (0575) 55 32 00

Is uwztrukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

COFFEECORNER • RESTAURANT • CATERING

Stuif'
Laarstraat 1 ZUTPHEN

TEL. (0575) 51 19 22 FAX (0575) 54 27 26

TIJDENS DE ZOMERFEESTEN
WOENSDAG 5 AUGUSTUS

Vanaf 13.00 uur in de binnenstad;
- broderie
- demonstraties streetdance en folkloristische

dansgroep
- streetparade "ponchartrain jazzband"
- promotie-team met cameraploeg van de

de muziekzender TMF
s' AVONDS OP HET PODIUM BIJ DE RUIF:
(totaal 8 podia in de binnenstad)

- het nieuwe sensationele duo:
"DE LAAIELICHTERS"

(met Fred Duyn) +
- de Engelse Jerry Lee Lewis:

uit Engeland: "Chuck Fowler"

avond-optredens: 19.00-23.00 uur



WIN1 ERPEOPL NANCY WORKS



BEACH PARÏÏ VÖRDEN

Programma 12e Beach Party
^i m — ̂ ï Z ^J| g^^ ^^_ ^^

^^^W^^H^^^^ ^f

20.00-21.30 uur GrUpO Kandombe Colombia terras/markt

20.30-21.15 uur Th.6 MOOn Circustent

21.30-22.30 uur PatSO Spiegeltent

2i.45-22.i5 uur Centerfold the sequel circustent
22.30-23.15 uur NILSSON Circustent

23.00-00.00 uur Winter PeOple Spiegeltent

23.45-01.00 uur Giïïllïie Shelter Circustent

^B

^^^^

r
20.00

20.15

20.45

20.45

21.30

22.15

22.15

23.15

23.45

00.15

01.30

21.30 uur

20.45 uur

21.15 uur

21.45 uur

22.00 uur

23.00 uur

23.15 uur

23.45 uur

00.15 uur

01.15 uur

01.40 uur

Grupo Kandombe Colombia

AtlantiC BellS

Big cJiïïl

RE-PLAY

Nancy Works on Payday
dAlSTSKLUp

De AnitaaS

Estrelas Dancantes
CAZ

Kaarten: Vrijdag 7 augustus voorverkoop f 17,50 - kassa f 22,50
Zaterdag 8 augustus voorverkoop f 22,50 - kassa f 27,50

Paspart out vrijdag 7 ö? zaterdag 8 augustus f 32,50

Terras/Markt
Circustent

Terras

Spiegeltent

Circustent

circustent
Spiegeltent

Circustent

Circustent

Meer

Voorverkoop bij: VVV en Sueters, Vorden • VVV Zutphen • De Zaak Lichtenvoorde
en bij alle Focus-Fashionwinkels in

Doetinchem, Ulft, Dinxperlo, Aalten, Winterswijk, Eibergen, Groenlo,
Lichtenvoorde, Ruurlo en Lochem



Beach Party Vorden op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus:

Caz publiekstrekker op Beach Party
Op 7 en 8 augustus vindt de 12e editie
plaats van de Beach Party in Vorden.
Dit feest, wat door velen wordt gezien
als het mooiste feest van de
Achterhoek, zal weer enkele duizen-
den bezoekers naar de randen van
het Graaskamp-meer tussen Vorden
en Ruurlo trekken. De Beach Party is
een feest waar het publiek als gast
wordt gezien en waarbij de sfeer en
gezelligheid de belangrijkste troef-
kaarten zijn. Het is dan ook één van
de weinige festivals waar jong en oud
zich thuis voelt.

Kenmerkend sinds vorig jaar is de aan-
wezigheid van twee grote tenten.
Hierdoor kunnen drieduizend mensen
overdekt feest vieren. Bij mooi weer slaan
de 130 meewerkende vrijwilligers de zij-
kanten open, bij slecht weer is het er
toch goed toeven. Nieuw in 1998 is de
hoeveelheid bands die geprogrammeerd
is voor beide avonden. In totaal zijn veer-
tien bands gecontracteerd. De belang-
rijkste namen voor de vrijdagavond zijn
de band Nilsson en de discotheekact
Centerfold the Sequel. Op zaterdagavond
treffen we onder andere de op dit mo-
ment met hun hit Aladay naar een nieu-
we top-10 hit optrekkende band Replay
en de fantastische Zuidafrikaanse zange-
res Caz aan.
Andere bands op de vrijdagavond zijn
The Moon, Patso, Winter People en
Gimme Shelter. De laatst genoemde
band speelt uitsluitend nummers van
The Rolling Stones. Het is weliswaar een
coverband van de echte Stones maar de
overeenkomsten zijn legio. Vooral de ge
lijkenis van de zanger met Mick Jagger is
frappant. De Rolling Stones in Amster-
dam gemist? Kon dan naar Gimme
Shelter in Vorden op 7 augustus.

Op de foto van links naar rechts: Mauricio, Rozy, Frankie en Robby van de groep Caz. Op de voorgrond zangeres Caz.

De publiekstrekker op 8 agustus is Caz.
De temperamentvolle zangeres uit Zuid-
Arika - die vorig jaar onder de naam
Cazmellion optrad op de Beach Party -
heeft dit voorjaar vier nieuwe rasmuzi-
kanten om zich h^n verzameld en start-
te op 30 april m^Ble nieuwe rockgroep

Caz. De groep is in razend tempo bezig
uit te groeien tot een reus binnen de
Nederlandse popscene. De kritieken zijn
zonder uitzondering steeds weer lovend
en in die paar maanden tijd wordt Caz
door platenmaatschappij|^^n popjour-
nalisten inmiddels gezierU^ 'De verras-

sing van 1998'.
Naast de bands is de Beach Party door-
spekt met de andere ingrediënten waar
het festival zo bekend mee is geworden
zals de cocktailbar, het straattheater, het
vuurwerk en de bijzondere ontvangst
met verrassing.

Tonny Jumërfs
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

v.o.f.

o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Kom nu kijkenen profiteer

aanbiedingen ers

lammer s
MODE
L I N G E R I E

Vorden, Zutphenseweg 29
Winterswijk, Misterstraat 76

Doetinchem, Dr Huber Noodtstraat 14

Ter gelegenheid van

KASBENDJEN
Ie Lustrum

Ballonvluchten
op zaterdag

22 augustus 1998

slechts «C vOf~

Voor info en opgave
tel. (0575)55 69 55

Last van

wespennesten?
Bel OBS Vorden

Tel. (0575) 55 32 83
06-51 10 69 55

Fietstocht
Buurtvereniging

De Bruil

maandag 10, dinsdag 11
en woensdag 12 augustus

Starten tussen 18.00 en
20.00 uur bij café Nijenhuis

Batsdijk 1, Ruurlo



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

c

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 3 aug.
t/m maandag 17 aug.

"•T V MolenstraatLochem 72̂ s
Parket t Tapijt T '̂

Fax(0573)
25 89 64

beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Agrarisch
medewerkers (m/v)

Voor verschillende landbouwbedrijven in de

Achterhoek zoeken wij gemotiveerde, agrarisch medewerkers.

Het betreft alle voorkomende werkzaamheden op melkvee-,

varkens- en legkippenbedrijven. Onze gedachte gaat vooral uit

naar schoolverlaters, scholieren of mensen in het leerlingstel-

sel. Uiteraard kunnen ook ervaren medewerkers reageren. Je

kunt full- of parttime aan de slag. De beloning is volgens de

CAO Landbouw. De beschikking over eigen vervoer is vereist.

Heb je interesse, neem dan bij voorkeur tussen

8.00 en 9.00 uur of tussen 16.30 en 19.00 uur

contact op met René Pot (Oost-Gelderland),

0545-274579 of GerritWeenk

(Midden-Gelderland),rarische 0575-441859.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

yy^?FC

V I C O
M o d e r n e s t a d s f i e t s me t een t r e n d y u i te r l i j k .
K leur : s a t e l i t e b l u e / s t e e l g r e y .

Nu bij aankoop van een nieuwe

VICO TRENDY
• Speciaal model, krasbestendige lak • Zwart stuur
• Zwarte aluminium velgen • TK3 SA naven • 3 ver-
snellingen • Veiligheidsslot • Snelbinder
een AG U regenpak
t.w.v. 89,50
(zolang de voorraad strekt) GRATIS

PR PIL'
DE FIETS SPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

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

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00-20.00 uur
zaterdag
08.00-17.00 uur

Onze prijzen zijn inclu-
sief BTW,
montage, ventiel,
verwijderingsbijdrage,
balanceren en
een kop koffie!

ACTIE
nu bij aankoop van 2 Pirelli
banden f 20,- retour op bank
of giro.

Voorbeeld:
2 x 175-70-13 Pirelli P3000-E
= 2 x f 1 2 5 , - = 250.-
u betaalt uiteindelijk '*\ig\
f 250,-- f 20,-_ 230f-

BEDRIJFSWAGENBANDEN
185-14, 8 ply vanaf 131.-

SPORTVELGEN
15" met nieuwe banden v.a.

nkhorst
ANDEN

Burg. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax (0575) 55 26 82

Het adres vooi
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten,
trekhaken en
verlagingssets
voor uw auto

DE KAPSTER
BIJ U AAN HUIS,
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goudvinkendijk la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

PALINGKWEEK/
ROKERIJ

argo
Voortseweg 8 • Toldijk
Tel. (0575) 46 37 43

Heeft u iets te vieren,
of gewoon voor de lek-
kernij.
Wij nebben dan iets
voor u,
zeer lekker en vast niet
duur:

dagelyks verse
of gerookte
paling

VRIJDAG 7. ZATERDAG 8 EN MAANDAG 10 AUGUSTUS A.S.

Kraslotenactie met kans
tot 100% gratis kopen!

/ / / onze jubileum-
actie tot 3 J decem-
ber a.s. ontvangt u
op alle int t afge-
prijsde artikelen
krasloten.

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

H E L M I N K M A A K T H E T

ZIE OOK

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

M O O / £ R B / \ U T H U I S



Provincie straks verantwoordelijk voor spoorlijnen Zutphen - Winterswijk en Winterswijk - Doetinchem

Nieuw vervoerssysteem IGO Plus
De provincie Gelderland neemt met
ingang van 30 mei 1999 bij wijze van
experiment de verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden over van de
Minister van Verkeer en Waterstaat
voor het regionale spoorvervoer op
de lijnen Zutphen - Winterswijk en
Winterswijk - Doetinchem. De minis-
ter heeft hier op verzoek van de pro-
vincie haar goedkeuring aan gege-
ven.

Belangrijkste verschil met de huidige si-
tuatie is dat trein, bus en het zogenaam-
de collectief vraagafhankelijk vervoer
(CCV) geïntegreerd worden in een nieuw
vervoersysteem, IGO Plus (Integratie
Gelderland Oost). IGO-PLus past in het
provinciaal beleid zoals vastgelegd in het
Provinciaal Verkeers en Vervoerplan
(PWP). Het PWP staat een integratie be-
nadering van het openbaar vervoer voor.
De integratie van vervoer resulteert in
betere onderlinge aansluitingen, van
trein en bus op het NS-net in
Doetinchem en Zutphen en op de
'Mobimax'. Vanaf het najaar van 1999
wordt geleidelijk nieuw materieel gezet,
lichte treinen met éénmansbediening,
op de spoorlijn Zutphen - Winterswijk en
Winterswijk - Doetinchem. Op de belang-
rijkste lijnen van trein en bus zal gedu-
rende het grootste deel van de dag een
halfuurdienst rijden.

IGO Plus
De minister stemt in met een gunning
van de *»* nlotatie voor een periode van

tien jaar aan een door de huidige ver-
voerders NS Reizigers en Oostnet en één
of meer andere partijen op te richten
nieuwe vervoersonderneming.
Daarbij heeft de minister bedongen dat
zowel NS Reizigers als Oostnet een min-
derheidsdeelname in de nieuwe onder-
neming heeft. Feitelijk bestaat de ter-
mijn van tien jaar uit twee periode van
vijfjaar. De tweede periode van vijfjaar
mag de provincie gunnen als de presta-
tie van de nieuwe vervoeder in de eerste
periode voldoen aan een aantal te stellen
randvoorwaarden en criteria..
Die randvoorwaarden worden overigens
nog in overleg tussen provincie, ministe-
rie en vervoeder bij de start van het expe
riment vastgelegd.
Maar te denken valt aan aantal reizigers,
kostendekkingsraad, kwaliteit van het
vervoer, produktieprijs, de tevredenheid
van de reizigers en de toegankelijk-
heid Aan de overdracht van bevoegdhe-
den en de toestemming voor de gunning
stelt de minster enkele voorwaarden.
Voor l juni 1999 moet de provincie een
andere regionale treindienst, waarvoor
de minster op dit moment nog een con-
tract heeft lopen met NS Reizigers, heb-
ben aanbesteed.
Die treindienst moet met ingang van l
juni 2000 rijden. Een andere voorwaarde
is dat voor l januari 2003 minimaal 35%
van het regionale busvervoer, gerekend
naar omzet, is aanbesteed. Om deze aan-
bestedingen mogelijk te maken moet
overigens nog wel de bastaande wetge-
ving worden aangepast.

Lavieenrose^
In de 'Tuin van Frankrijk', de Loire dfen de Cóte d'Azur,

maakte onze wijnkoper Robert, kennis met wat later zijn twee

vakantieliefdes zouden worden. Hier, waar anders, genoot hij

van het gezelschap van deze frivole, flamboiante en fruitiqe

rosé-wijnen. Gelukkig heeft hij beide liefdes mee naar huis

genomen, zodat u er ook kennis mee kunt maken.

Zet voordat u er van gaat genieten, de flesjes even in het ijs

en u beseft dat het leven meer dan waard is om geleefd te

worden! Avotresanté!

;:f Éfö ïlf CÖTES DE PROVENCE

5495
Doosje a 6 flessen

ROSE D'ANJOU
"LesRoserais" 7Q95
Doosje a 6 flessen J /,

Henkes jonge jenever 20,95. Heublem pina colada 13,95. J&B scotch whisky 28,95.
Pedro Domecq 1 liter medium dry/dry pale 8,95. Kahlüa koffielikeur 26,95.

el Picü 19,95. José (uervo tequila blanco 27,95/tequila gold 29,95. Pernod 26,95.
Java 24,95. Hooghoudt lemon Urne 17,95.

Deze aanbieding is geldig t/tn 15 augustus 1998. Prijzen zijn afhaalpfijzen

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251E8 Vorden

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

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

Bekostiging
Vanaf de start van IGO-Plus, als het Rijk
de verantwoordelijkheid heeft overge-
dragen, verstrekt de provincie de finacië-
le bijdrage voor het spoorvervoer op een-
zelfde wijze als waarop de provincie dat
sinds l januari 1998 voor het busvervoer
doet. De provincie zal het daarbij gang-
bare systeem van regiobekostiging han-
teren. Voor bus en trein wordt straks als
overheidsbijdrage dezelfde opslag per
gulden op de door de vervoerder ontvan-
gen reizigersopbrengsten toegekend. Dit
systeem beloont vervoergroei; daalt het
aantal reizigers dan wordt dit financieel
bestraft. Het moet de vervoerders prikke-
len om efficiënt en klantgericht te wer-
ken

Tarief
De minister gaat in principe ook akkoord
met een eigen tariefsysteem voor IGO
Plus dat geldig is in de bus. Zo gelden het
NS-tarief en Nationaal Tarief Systeem
met strippenkaart en sterabonnement
niet. Het nieuwe tariefsysteem biedt zo-
wel de klant als de vervoerder voordelen.
De v ervoeder kan inspelen op de wensen
van de klant en de mogelijkheden van de
markt en heeft een rechtstreekse relatie
tussen zijn prestaties en zijn inkomsten.
Bij het nationaal Tarief Systeem is de ver-
voerder afhankelijk van de landelijke ver-
sleuteling van de opbrengsten. De minis-
ter stelt nog wel als voorwaarde dat de
nieuwe tarifiëring in het algemeen niet
mag leiden tot duurdere kaartjes. De
provincie vindt dit ook. Daarnaast moet

met één vervoerbewijs het IGO Plus-ge-
bied in en uit gereisd kunnen worden.
Doorgaande reizigers die bijvoorbeeld
van Winterswijk naar Utrecht reizen,
moeten niet bij de overstap op het NS-net
in Doetinchem of Zutphen op nieuw een
kaartje hoeven te kopen. Als het aan de
provincie ligt zijn kaartjes ook toepas-
baar voor het CW-systeem Mobimax.

Infrastructuur
Om een halfuurdienst van de trein mo-
gelijk te maken moet nog een stuk dub-
belspoor tussen Ruurlo en Lichtevoorde-
Groenlo worden aangelegd, zodat de
treinen elkaar kunnen kruisen. Andere
infrastructurele aanpassing zijn een hal-
te Winterswijk West nabij Koningin
Beatrix Ziekenhuis en enkele voorzienin-
gen in Winterswijk voor het stellen, tan-
ken en het onderhoud van het materieel.
De minister, provincie en bouwer NS
Railinfrabeheer zijn het eens over de
hoogte van de noodzakelijke investerin-
gen. De bouwplannen worden momen-
teel nader uitgewerkt. In januari 1999
neemt de minister een definitieve inves-
teringsbeslissing. Tenslotte zijn bij het
verhogen van de treinfrequentie nog
aanvullende veiligheidsmaatregelen op
de overwegen nodig, conform de lande
lijke regels. Zoals de ombouw van knip-
perlichten tot halve overwegbomen, as-
verlegging, wegversmallingen en eventu-
eel de opheffing van een aantal landelij-
ke overwegen. De meeste betrokken ge-
meenten, de provincie en NSRailinfra-
beheer willen hier aan meewerken.

OPRUIMING*
KG !TI N G

Maandagmorgen gesloten

Vrijdag koopavond

Gratis parkeren voor de deur

utfi/er,mode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. centrum/rotonde rechts/2e str. links

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar



'ikt'-FS LANGER'
GELEDEN

'DE BAAS IS IN DE-STAL. JE HERKENT HEM ZO, WANT HIJ IS DE ENIGE MET EEN PET OP'

Het varkensfonds,
de tram en de bus

Jan Willem van het varkensfonds zette
de fiets tegen een boom en rammelde
met de klink van de zijdeur naar de deel
en de keuken. Hij was nog maar kort be-
stuurslid en was hier nog niet eerder ge-
weest. Hij kwam uit Almen en was, als
je het weten wilt, ingetrouwd bij de
vroegere secretaris. Getrouwd met de
oudste dochter.
Daar kwam Mieneken al aan, op een ho-
ge en op een lage klomp. Ik kon je niet
goed horen, zei ze, de blagen maakten
herrie op de deel. Daar moest ik eerst
naar toe.
Ik sta hier nog maar net, zei Jan Willem.
Ik kom van het varkensfonds. Er moe-
ten, hoor ik, nog een paar koppels in
worden gedaan en ik kom even zien. Als
er dan sterfte komt, krijg je uitkering.
Mieneken gaf nader bescheid: "D'r is
volk in de schuur. Daar is de baas ook
tussen de varkens. Je haalt hem er zo
maar uit, hij is de enige met een pet op.
Jan Willem deed wat van hem werd ver-

wacht als bestuurder van het varkens-
fonds. Een jonge zeug en enkele koppels
werden genoteerd. Volgende week krijg
je de papieren thuis en dan kun je ook
de premie betalen, zei Jan Willem. De
machinist reikt ze even aan. Toen bleef
hij nog een poosje gewoon praten, niet
als man van het varkensfonds, maar als
aankomende boer.

Een week later stopte op een middag de
tram van Vorden naar Hengelo voor de
deur. Het boerderijtje stond aan de
Hengeloseweg. Hendrik, de machinist,
was ook geldophaler voor het varkens-
fonds en kwam in het voorbijgaan met
de tram even langs. Een paar minuten
konden er wel af. Straks maar flink de
sokken er in.
Tramwegmaatschappij De Graafschap
verzorgde het vervoer van personen en
goederen van Zutphen over Warnsveld
en Vorden naar Hengelo. Het personen-
vervoer werd in de jaren dertig steeds

minder en werd overgenomen door au-
tobussen. In Vorden had de tram een
klein station midden in het dorp aan de
Zutphenseweg, schuin achter het post-
kantoor (van toen). Jarenlang was Belt-
man chef van de tram in Vorden. Hij
blies op een fluitje als de tram moest
vertrekken en die handeling onder-
scheidde hem van de chef van de trein.
Die moest een bord omhoog houden -
een pannekoek zeiden ze - om zijn ver-
langen kenbaar te maken aan de machi-
nist van de trein.

Beltman genoot vooral van de jeugd
veel achting: hij kon zijn wil opleggen
aan de tram. Hij was ook agent van de
Zutphense Courant en bezorgde elke
middag een deel van de kranten zelf.
Beltman maakte deswege deel uit van
het middenkader van de Vordense ge-
meenschap. Dat woord kende men toen
nog niet, maar zo was het wel ongeveer
met de status van de tramchef.

In 1939 is de tramdienst opgeheven. De
rails werden opgebroken. Aan de Zut-
phense kant werd daar een begin mee
gemaakt en het laatste werden de rails
in Hengelo opgebroken. Toen verscheen
in het weekblad voor Hengelo, de krant
'De Reclame' van drukkerij Arnold, een
gedicht waarin de tram werd geprezen
en gelaten aanvaard dat een nieuwe tijd
was aangebroken.

De Gelderse Tram, opvolger van tram-
wegmaatschappij De Graafschap, kwam
met bussen en vrachtwagens op de weg.
'Snelvervoer' stond met grote letters op
de vrachtauto's. Het leek alsof die auto's
de tram hadden weggepest.

Maar noch een buschauffeur, noch een
autobestuurder van de Gelderse Tram
deed echter iets voor het varkensfonds.

G.J. BREUKER

Revolutie van de houten klomp te zien in museum.

Sueters Klompenfabriek
draait op volle toqpen
De houten klomp is een oer Hollands
product. Onlangs is in Leiden een op-
graving gedaan. Daaruit bleek, dat in
het jaar 1200 al mensen in Holland
op klompen liepen. De klomp is nog
steeds een goed export product en
wordt in Nederland nog graag gedra-
gen. Sueters Klompenfabriek in de
Keijenborg maakt al vanaf 1921
klompen en heeft de hele ontwikke-
ling van de klomp meegemaakt. De
klomp werd vroeger op een ambach-
telijke manier gemaakt. Hoe dat in
z'n werk ging is te zien in het muse-
um die zo'n elf jaar verbonden is aan
het bedrijf.

'Vroeger was hier een heel klein boerde-
rijtje, 's Zomers werd het boerenwerk ge-
daan en 's winters werden klompen ge
maakt in de klompenschuur. Dat ge
beurde heel veel in deze streek. Mijn va-
der, ooms en broer zijn samen toen een
klompenfabriekje begonnen", zegt de
huidige directeur en producent Bert
Sueters die samen met zijn vrouw Anny
het bedrijf runt Keijenborg is één van de
drie streken in Nederland waar veel
klompenmakers waren. In 1940 waren er
nog 46 klompenmakers in de streek
Keijenborg. Klompen werden vroeger bij-
na allemaal gemaakt van iepen, essen en
wilgenhout. Tegenwoordig wordt 95 pro-
cent populieren en vijf procent wilgen-
hout gebruikt.
"De productie was vroeger natuurlijk
heel laag", zegt Sueters."Een hele goede
klompenmaker kon in 3 uur een paar
klompen maken. Tegenwoordig wordt ie
dere minuut een paar klompen ge
maakt". Van het ambachtelijke naar het
machinale is een hele verandering ge
weest voor de klompenmakers. "Ja, dat
was een hele revolutie. Het eerste ma-
chientje wat uitgevonden werd, kon een
klompje maken in spiegelbeeld. Die re
volutie gaat natuurlijk heel langzaam
omdat het een kleine industrie is. In
1954 waren er nog 1850 klompenmakers,
maar nu zijn er nog een stuk of elf klom-
penmakers in Nederland die nog een
klein beetje produceren", zegt de Keijen-
borger.

Volgens Bert Sueters moet een goede
klomp orthopedisch zijn. "Zo'n klomp
heeft een vaste voetvorm. Ieder voet is ei-
genlijk an^rc. Zo maakt een klompen-
maker eeiWmalle klomp en een ander
maakt een brede klomp. Bij ons worden
klompen gemaakt voor een normale
voet. Maar, als mensen hier een paar
klompen kopen, kan ik dat wel aanpas-
sen aan de voet". Elke dinsdagmorgen
staat Sueters met zijn klompen op de vee
markt in Doetinchem en vrijdagmorgen
in de IJsselhallen te Zwolle.

MUSEUM
In het bijbehorende museum is te zien
hoe een klomp vroeger gemaakt en ont-
wikkeld werd. Er is veel literatuur over
de klomp aanwezig. De hele revolutie
van de klomp is er te zien. De bezoekers
worden het museum rond geleid door
zijn vrouw Anny. Bert doet de rondlei-
ding door de fabriek. Het klompenmu-
seum heeft in die elf jaren al veel bezoe
kers over de vloer gehad. Bert Sueters: 'Je
snapt niet hoe ze ons weten te vinden. Ik
zit hier in het buitengebied helemaal
tussen de boerderijtjes. De bezoekers ko-
men uit alle delen van het land maar
ook veel buitenlanders zijn er hier ge
weest. Ik heb het geluk dat de VW in de
ze regio het museum onder de aandacht
van de mensen brengt".

TOEKOMST
Bert Sueters (53) is zo'n veertig jaar
klompenmaker. Volgens de Keijenborger
is de klomp nog altijd populair. "Er is zo-
veel vraag dat wij de productie nauwe
lijks bij kunnen houden. Ik hoor dat ook
van andere klompenmakers in Neder-
land. Ek zie dan ook een goede toekomst
voor de klomp". Voor zijn eigen bedrijf
ziet hij de toekomst ook wel zonnig in.
Zijn grootste zorg is de voortzetting van
het bedrijf wanneer hij en Anny zouden
stoppen. De beide kinderen wonen en
werken ergens anders. "Ik heb eigenlijk
geen opvolger. Het zou eeuwig jammer
zijn als zo'n bedrijf in het buitengebied
zou verdwijnen vooral ook omdat het
van oudsher een familiebedrijf is. Het is
nog het enigste bedrijf in deze regio en

in feite moeten we dat toch behouden,
vind ik".
Sueters Klompenfabriek verkoopt naast
klompen ook een groot assortiment arti-
kelen voor de voet zoals laarzen, werk-

dische sandalen. Ook voor werkkleding
kan men er terecht.

Sueters Klompenfabriek is gevestigd aan
de Uilenesterstraat 10-a in de Keijenborg.

schoe nen, klompschpenen en orthope Telefoon: 0575^63030 of 057S462548.

Donderdag 6 augustus in Spectrum Oost in Warnsveld:

The Ydhng Continentals

De internationale gospel tienergroep
The Young Continentals geeft don-
derdagavond 6 augustus een optre-
den in de schouwburg van Psychia-
trisch Spectrum Gelderland Oost aan
de Vordenseweg 12 in Warnsveld. Het
programma staat als een dijk en is
een uitdaging voor elke tiener.

Het betreft hier een optreden van de zo-
genoemde North Tour van the Young
Continentals. Deze groep tieners is dan
inmiddels in Duitsland, Denemarken,
Zweden en Polen op toernee geweest. De
groep bestaat uit Nederlandse tieners,
twee Albanese meisjes en een Poolse jon-
gen.
The Young Continentals zijn sinds zes
jaar actiefin Europa en komen voort uit
de wereldberoemde Continental Singers,
die al in de jaren zestig zijn ontstaan. De

enthousiaste optredens, de vernieuwen-
de stijl, de moderne choreografie, kle
ding en de professionaliteit van The
Continentals en Young Continentals zijn
al jaren een inspiratiebron voor menig
jongeren- en tienerkoor. Hun voortrek-
kersrol op het gebied van reli-musicals,
gospel- en jongerenmuziek, leverde The
Continentals zelfs een Grammy Award
op.
De groepen bestaan uit ongeveer dertig -
door auditie geselecteerde - tieners in de
leeftijdscategorie van 13 tot en met 17
jaar op. Momenteel zijn er wereldwijd
vijftig groepen Continentals actief, waar-
van twintig in Europa. Alle deelnemers
werken pro deo en betalen zelf een deel
om mee te kunnen op een toernee.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VW ;

Zutphen. Op de avond van het concc
zijn de kaarten ook aar, de zaal te
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V \JKUlHN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

VOLDOENDE VOCHT ERG BELANG-
RIJK VOOR OUDEREN

Voor ouderen gelden geen speciale voe-
dingsvoorschriften. Wel doen ouderen er
goed aan voldoende te drinken. Twee li-
ter vocht per dag is niet overdreven. Het
is zelfs belangrijk die hoeveelheid te ha-
len. In de loop der jaren veranderen onze
lichaamsfuncties. Voor een goede nier-
functie is vocht nodig. Ouderen verlie-
zen o.a. meer vocht doordat de huid dun-
ner wordt. Hoewel het lichaam dus mee
behoefte heeft, neemt het dorstgevoel
juist af. Te kort aan vocht kan vervelende
gevolgen hebben.

Verwardheid
Een tekort aan vocht kan tot aanzienlijke
problemen leiden. Als het vochtgehalte
in het lichaam laag is, heb je minder eet-
lust, word je een beetje suf en kan ver-
wardheid optreden. Vocht is immers de
stof die alles vervoert in ons lichaam. Als
het vervoer stagneert, blijven de afval-
stoffen langer in ons lichaam en dat kan
misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken.
Bovendien kun je last van verstoppingen
krijgen. Enerzijds doordat de darmfunc-
tie minder wordt en anderzijds omdat
door het tekort aan vocht de ontlasting
indikt, met alle gevolgen vandien. Niet
alleen het verouderingsproces is de oor-
zaak van het tekort aan vocht. Ook socia-
le en bewegingsfactoren spelen een rol.
Sommige mensen drinken 's avonds
maar niet meer, omdat ze dan 's nachts
uit bed moeten. Of ze gaan een dagje uit
met de bus en drinken zo weinig moge-
lijk uit angst vaak naar het toilet te moe
ten. Heel begrijpelijk, maar onverstan-
dig.

Twaalf koppen
Twee liter vocht is ongeveer twaalf kop-
pen koffie, thee, sap, water, melk, karne-
melk, etc. + soep en warm eten.

Kalk en vitamine D
Vanwege de lichaamsbehoefte aan kalk
is het belangrijk om dagelijks vier por-
ties zuivel te nuttigen en daarnaast vol-
doende vitamine D, margarine of halva-
rine te gebruiken. Deze vitamine legt na-
melijk de kalk in de botten vast.
Vitamine D zit overigens ook in het ul-
traviolette licht van de zon.Het is daar-
om erg belangrijk om, als het even kan
een blokje om te lopen.

Tips:
- zet ook als u alleen bent een kopj e kof-

fie of thee;
- verse groenten en fruit bevatten niet

alleen vocht, maar ook natuurlijke ve-
zels die de stoelgang bevorderen;

- eet mee met wat de natuur biedt. Eet
seizoengroenten en fruit. Lekker, ge
zond en goedkoop;
groenten uit pot, blik of diepvries zijn
prima en een gezond alternatief.

CENTRALE VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING

De Centrale voor Vrijwillige Hulp-
verlening, de Zonnebloem en de Welfare
afdeling van het Rode Kruis hebben tot
doel mensen te ondersteunen die graag
zelfstandig willen blijven wonen, maar
daarbij af en toe hulp nodig hebben.

Ouderen en minder validen kunnen een
beroep doen op de Centrale voor
Vrijwillige Hulpverlening voor vervoer (
naar de kapper, het ziekenhuis of de
huisarts) het doen van een boodschap,
voor het helpen invullen van formulie
ren, voor een klein klusje, enzevoort.

Behalve voor het vervoer is deze hulp gra-
tis. Aan ouderen die vervoer aanvragen
wordt voor vervoer buiten de bebouwde
kom fÖ,45 per km gevraagd; binnen de
bebouwde kom f 2,50.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Iedereen die tijd heeft om vrijwilligers-
werk te doen is van harte welkom. Wij
hebben o.a. vrijwilligers nodig bij
Tafeltje Dek-Je, ^& Open Tafel en de
Dagopvang. VoorJpDrmatie kunt u con-
tact opnemen met de coördinator mw. L.
van Uden- te Woerd. Nieuwstad 32, tel.
553405.

WIJZIGINGEN Q||NINGSTIJDEN
Wegens vakantie^» het kantoor van de
SWOV in de maand augustus geopend
van 9.00 tot 10.00 uur (ma. t/m vr.).

Voor dringende zaken in verband met
TafeltjeDekje, kunt u buiten deze uren
terecht bij St. Ouderenzorg Ruurlo-
Vorden ('de Wehme'), tel. 557300. Bij
alarmstoring kunt u bellen, tel. 553588,
551730 of 553757.

EXPOSITIE-RUIMTE VOOR OUDEREN

Zoals bekend willen wij ouderen die, uit
een initiatief van de SWOV voortgeko-
men schildergroepen zijn blijven schil-
deren als hobby, de mogelijkheid bieden
hun werken tentoon te stellen d.m.v. een
wissel-expositie. In het kantoor en in de
spreekkamer van de SWOV zijn in de
maanden augustus en september het
schilderwerk over Oud Vorden van dhr.
B. Bargeman te bezichtigen.

In de maanden juli en augustus kon U de
getoonde werken bekijken van mw. M.
Koning-Knoef en mw. W.J.B. Tolkamp-
Siemes.

Belangstellenden die hun werken ook
willen exposeren kunnen zich wenden
tot mw. Venhuis of de coördinator mw. v.
Uden.

WEERBAARHEID EN ZELFVERDEDI-
GING VOOR VROUWEN 50 +

Veel oudere vrouwen vinden het niet zo
vanzelfsprekend om 's avonds op de fiets
of lopend naar .bij v. een vergadering te
gaan. De onveiligheid op straat, of de ver-
meende onveiligheid, maakt vrouwen
bang om alleen over straat te gaan.

Toertocht VAMC
De toercommissie van de VAMC "De
Graafschaprijders" uit Vorden heeft voor
komend weekend een toertocht georga-
niseerd naar het Teutoburgerland. De
deelnemers kunnen voor dit gebeuren
individueel van start gaan. Het vertrek is
zaterdag 8 augustus vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan.
Door de organisatie is een route uitgezet
naar de camping in Barkhausen. Een
tocht met een lengte van 260 kilometer.
Alvorens een "gezellig samenzijn" zal
aanvangen, kunnen de deelnemers za-
terdagavond eerst nog een tochtje ma-
ken van rond 100 kilometer. Zondagmor-
gen 9 augustus wordt om 9.00 uur vanuit
Duitsland weer richting Vorden vertrok-
ken. Ditmaal een tocht van 290 kilome
ter. Voor inlichtingen en opgave kan men
contact opnemen met G. Hartman: 55 64
76.

Avondwandeling
Woensdag 5 augustus vindt er op het
landgoed "Den Bramel" een avondwan-
deling plaats, waarbij de deelnemers on-
derweg worden geinformeerd over de
verschillende soorten bomen op het
landgoed. De deelnemers dienen zich te
verzamelen bij de slagboom van de oprij-
laan naar het kasteel "Den Bramel".

De cursus weerbaarheid en zelfverdedi-
ging voor vrouwen 50 + beoogt deze ^ -
angstgevoelens te verminderen. In de FlCtStOCIlt
cursus leren vrouwen voor zichzelf op te
komen, voet bij stuk te houden en zich-
zelf te verdedigen.

Mentale weerbaarheid is hier even be-
langrijk als zelfverdedigingstechnieken.

Doel van de cursus is:
* het vergroten van het zelfvertrouwen

en gevoel van veiligheid
* het steviger in de schoenen staan in

allerlei onverwachte situaties
beter de eigen grenzen l^fcnen stellen

* lichaamswapen effectieTÜren gebrui-
ken bij verdedigings- en bevrijdings-
technieken.

In de cursus worden tijd en aandacht ge-
lijk verdeeld over mental^^ fysieke as-
pecten m.b.t. weerbaarheior

Onderwerpen die o.a. aan de orde ko-
men: uitstraling, houding, ademhaling,
balansoefening, verdedigings- en aan-
valstechniek, kennis en kwetsbare plek-
ken bij de tegenstander.
Start:
De cursus zal op 7 october van start gaan
en bestaat uit 10 lessen op de woensdag-
morgen van 10.00 - tot 11.00 uur.

ORGANISATIE: STICHTING WELZIJN
OUDEREN VORDEN, VROUWEN-
RAAD EN OUDERENBONDEN

Opgave voor 15 september, a.s. bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32, tel. 553405 of bij mw. D.
Velhorst, het Wiemelink 11, tel. 551688.
Wilt u meer informatie dan kunt u te
recht bij mw. L. van Uden, Nieuwstad 32.
Tel. 553405.

N DA
AUGUSTUS
Iedere dag:

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

5 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
5 Zomerorkest Nederland: galaconcert

in de Christus Koningkerk aan Het
Jebbink

6 Staringavond, Wildenborchse kapel
7-8 Beach party
9 HSVDeSnoeKbaars:seniorwedstTijd
9 Koetsen Kastelentocht

11 ANBO: dagfietstocht v.a. marktplein
11 Pinetum De Belten: rondleiding
12 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
15-16 w Vorden: internationaal Kuijper-

toernooi
18 Pinetum De Belten: rondleiding
19 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
22 Feestterrein Wichmond: vogelschieten
23-27 Country Living Fair bij kasteel Vor-

den
24-29 Wichmond: Oranjefeest
25 Pinetum De Belten: rondleiding
26 De Wehme: handwerkmiddag (tevens

verkoop)
26 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Vorden zingt: in de Dorpskerk

Diny Hiddink woensdag
weer van de partij in
theater Onder de Molen
Theater Onder de Molen in Linde biedt
woensdagavond 5 augustus weer een ge
varieerd programma onder het motto
'Verhalen en muziek'. Naast een optre
den van de verhalenvertellers Peter
Hoefnagels en Diny Hiddink zingt Henk
Döll het fameuze lied"van de Pharao dat
in 1946 werd geschreven door Mr.
Moestafa. Ook pianiste Mirjam Smitt is
weer van de partij. Tot slot zal Peter
Hoefnagels door middel van enkele lie
deren het nieuwe kabinet verwelkomen.

Woensdagmiddag 5 augustus staat de
Achtkastelenfietstocht op het program-
ma. Een tocht van ruim 30 kilometer. De
start is vanaf het Marktplein. Donderdag
6 augustus is eveneneens vanaf het
Marktplein de start van de fietstocht
'Vordense Volks Verhalen", waarbij een
gids allerhand "bijzondere" verhalen ver-
telt.

Agrarische fietstocht
trekt 325 deelnemers
De GLTO Vorden en de Plattelands-
vrouwen hielden afgelopen zaterdag een
agrarische fietstocht door de prachtige
omgeving van Vorden, Warnsveld,
Vierakker en Hengelo. In totaal deden er
mede door het mooie weer 325 mensen
mee aan deze tocht. Een bijzondere fiets-
tocht want de deelnemers konden deze
dag tevens een aantal agrarische bedrij-
ven bekijken. Vooral voor de "stadse" toe
risten een hele belevenis. In Warnsveld
werd een kijkje genomen bij het loonbe
drijf Gotink waar niet alleen de eigenaar
maar ook bestuursleden van de GLTO
uitleg over allerhand landbouwwerktui-
gen werd gegeven.
In Vierakker ging men op bezoek bij
Molenaar Jansen, die daarnaast nog een
bakkerij runt. Bij Hermsen in Vierakker
kregen de fietsers tekst en uitleg over het
installeren van een varkensschuur. Bij
Jan Rietman aan de Boshuisweg kon
men aanschouwen hoe het dagelijkse
werk in een melkveehouderij plaats
vindt.
Uiteraard zijn aan een dergelijke gecom-
bineerde fietstocht kosten verbonden.
Om deze kosten te drukken waren de
boerendansers van "De Knupduukskes"
de gehele dag bij de boerderij van
Rietman in de weer om pannekoeken te
bakken. En met succes, men liet zich de
lekkernij goed smaken. Als "wederdienst"
verzorgde de boerendansgroep de gehele
dag optredens, waarbij de deelnemers
aan de fietstocht naar hartelust konden
meedoen.
Bij de familie Groot Roessink aan de
Vordenseweg in Hengelo werd de bloem-
kekerij bezocht. Tevens de hal waar de
cursussen bloemsierkunst worden gege
ven en hoe dat in zijn werk gaat. Tot ver-
rassing kregen de bezoekers een zakje
met bloembollen aangeboden. Een geste
die zeer op prijs werd gesteld. Tot slot
werd nog een kijkje genomen in de
Dierenartsenpraktijk op het Hoge in
Vorden waar de artsen vertelden over
hun werkzaamheden op het platteland.
Daarna werd boordevol indrukken op
het Marktplein in Vorden, zonder overi-
gens op doping te zijn gecontroleerd, de
26 kilometer lange fietstocht "afgebla-
zen".



Veel belangstelling bij Openluchtdienst
Afgelopen zondagochtend waren de
leden van de Hervormde en Gerefor-
meerde Evangelisatiecommissie sa-
men met vrijwilligers al vroeg in de
weer om het grasveld achter kasteel
Vorden bij de Lodewijkslinde in ge-
reedheid te brengen voor de geplan-
de Openluchtdienst die daar onder
onverwacht goede weersomstandig-
heden kon worden gehouden. Veel
mensen, waaronder vakantiegangers
waren hiervoor naar deze fraai tus-
sen de bomen gelegen plek gekomen.

Doordat er zowel Nederlandse als
Amerikaanse jongeren van Operation
Friendship aanwezig waren kreeg het ge
heel een internationaal tintje. Deze jon-
geren hadden namelijk speciaal voor de
ze dienst een gelegenheidskoor gevormd

en wisten op voortreffelijke wijze een
aantal liederen ten gehore te brengen zo-
als: "The way old friend do", "Jesus' love
is so wonderful" en het bekende "We are
the world".

Dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn begeleid-
de op een electronische keyboard samen
met trompettist Henk Denneboom uit
Kring van Dorth de samenzang. Dhr. G.
Beking uit Enschede ging in de overden-
king nader in op het thema van deze
Openluchtdienst: "Hij heeft onder ons ge
woond" over dat God woning wil maken
bij ieder mens en zo leven wil geven in
overvloed.

Aan het eind van de dienst kregen de
Amerikaanse jongeren een typische
Nederlandse attentie aangeboden na-

mens de Evangelisatiecommissie, name
lijk een tulp als herinnering aan deze
dienst en verder waren er bloemen die
door de aanwezigen naar een zieke kon-
den worden gebracht en een bloemstuk
voor een van de Vordense tehuizen.
Streekradio Achterhoek FM was "live"
aanwezig zodat een ieder die niet in de
gelegenheid was de dienst bij te wonen
thuis bij de radio alles kon volgen.

Na afloop werd er door velen gebruik ge
maakt van de mogelijkheid om onder
het genot van koffie of fris bij te praten
en gezien de vele positieve reakties zal er
ook volgend jaar weer een Openlucht-
dienst op deze plek gehouden worden.
De Evangelisatiecommissie kan al met al
tevreden terug zien op een goed verlo-
pen Openluchtdienst.

Op zaterdag 8 augustus wordt in
Lochem voor de vijftiende maal een
Nederlands Kampioenschap Truck
en Tractorpulling gehouden. De com-
plete Nederlandse top is dan aanwe-
zig en alle categorieën komen aan de
start op de "Atomica-piste", gelegen
aan de weg Lochem-Barchem.

Nadat Gerrit Esselink en zijn compaan
Erik Meijer het vorig jaar wegens zakelij-
ke beslommeringen relatief rustig aan
hebben gedaan, zijn beide heren dit sei-
zoen op alle wedstrijden aanwezig.
Vooral de onverwachte winst op Walibi-
Flevo in '97 bood veel perspectief, zodat
de tandem zich opnieuw richtte op nog
weer een seizoen tractorpulling op het
hoogste niveau. Met de thuiswedstrijd
voor de boeg bezet de Lochemse "wervel-
wind" in de 3,5 ton Super Stock klasse
een keurige tweede plaats. Een plek die
uitzicht biedt op deelname aan de
Europese Kampioenschap dat op 20 en
30 augustus in het Engelse Great
Eccleston gehouden wordt. Het
Lochemse duo dient hiertoe zowel in
Achterveld als in Lochem een dijk van
een prestatie neer te zetten. Esselink:
"Natuurlijk gaan we voor een EK-ticket.
Ondanks het feit dat we in 1995 in het
Zweedse dubbel Europees kampioen wer-
den, zijn we gebrand op nog een interna-
tionaal succes. We proberen uiteraard in
Achterveld aan de gestelde limiet te vol-
doen voor afvaardiging naar Engeland.

Lukt het dtt|r niet, dan moet het zeker
op onze l^en Atomica-Piste lukken".
Tijdens de Tractorpulling komen de vol-
gende klassen aan de start: 3,4 ton vrije
keuze, two wheel drives, demo-klasse
10,5 ton trucks, 5,4 ton vrije klasse, 900
kg mini pullers, 3,5 ton super stock, 4,4
ton vrije klasse, pro stock (demonstratie).
Aan het terrein staat een feesttent opge-
steld waarin het duo Ton Saunier zal op-
treden. Direct na afloop van de tractor-
pullingwedsrrijden zal vuurwerkbouwer
Wagenvoort zijn repetoire tonen. Met
enorme doffe dreunen en veel "hoog"
vuur wordt het twaalf minuten lang met
het hoofd in de nek richting hemel kij-
ken. Voor de kleinsten is er een schitte-
rend luchtkussen opgesteld. Het gebruik
is gratis. Fiets jezelf over de kop: Op het
wedstrijdterrein is Pepsi Cola aanwezig
met een speciale attractie. De Pepsi Max
Space Mountains Bikes bieden jongeren
vanaf twaalf jaar met een minimale
lengte van 1,65 meter een onvergetelijke
belevenis. Het is de bedoeling op eigen
kracht een snelheid te ontwikkelen tot
veertig km per uur, waardoor een toe-
stand van gewichtloosheid wordt be-
reikt. Er wordt een hoogte van zeven me-
ter bereikt. "Fiets jezelf in een looping
en bekijk de wereld ondersteboven" is de
slogan. Deze fietsen zijn getest op veilig-
heid en goedgekeurd. Het spreekt van-
zelf dat een team van deskundige in-
structeurs de activiteiten op de Pepsi
Max Space Bikes zal begeleiden.

Oud-Hollandse spelen in Wedvlucht
grootste doolhof
In de doolhof aan de Hengeloseweg in
Ruurlo zal de middag van zondag 9 au-
gustus staan in het teken van Oud-
Hollandse spelen. Her en der verspreid
binnen het heggencomplex van de
dwaaltuin staat een tiental spelen opge-
steld, zeer verschillend van opzet en in
graad van moeilijkheid.

De leden van de PV Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan de
vijfde wedvlucht met jonge duiven.
Ditmaal vanaf Houdeng over een afstand
van 235 kilometer met twee minuten
"los" voor AA. Jurriens. Uitslag: AA
Jurriens l, 14; G. en H. Boesveld 2, 3,4, 5,
7, 10, 18, 20; A. en A. Winkels 6, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 19; C. Bruinsma 13; H.
Eykelkamp 15.

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.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

drukwerk dat
gezien w<r*tt.

Het 'gezicht' van
uw bedrijf wordt
mede bepaald

door uw drukwerk.
Het is uw visite-

kaartje dat er
onberispelijk

behoort uit te zien,
zowel in ontwerp,
opmaak, kleur en

tekst.
Goed drukwerk

valt op... sterker.
het verhoogt de
herkenbaarheid

van uw
onderneming.

Wij zijn daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575) 551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

10
.„„

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TIL (O676] 561010 - FAX [0676) 661088
NIEUWSTAD 30 7261 AH - POSTBUS 22. 72SO AA
BBS 554040 - E m«il: info(tw««v»n.nl - ISDN 55132»

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

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

^
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, 7231 A8 Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

vanaf

8.30 uur

vanaf

9.30 uur

11.00 uur

11.15 uur

12.00 uur

12.10 uur

13.00 uur

vanaf

14.00 uur

14.15 uur

14.35 uur

14.50 uur

15.35 uur

vanaf

16.00 uur

Tijdens Koetsentocht
zondag 9 augustus a.s.
PROGRAMMA
op de weide nabij het
kasteel "Vorden"

Jurering van de aanspanningen.

Individuele start van de rijtuigen.

Demonstratie van "stal Meijer".

"Springmeijer"

Western Show gegeven door de

"WRAN"

Demonstratie van "stal Meijer".

"Draaimeijer met tandem"

Binnenkomst van de rijtuigen voor

de lunch.

Vertrek individuele start van de rij-

tuigen.

Demonstratie van "stal Meijer"

"Strijdwagen"

Western Show gegeven door

"Western Riding Achterhoek"

Demonstratie van "stal Meijer".

"Draaimeijer met tandem"

Paardenvoetbal "Stal Schennink"

Demonstratie vierspan door

T. Kruithof.

Binnenkomst van de rijtuigen.*

prijsuitreiking "Jan Hamann-trofee"

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



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

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

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

nu 54,95

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

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

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

Lakensets Broderie wit en ecru
l-pers. van 79,95 nu 59,95
2-pers. van 119,95 nu 99,95
lits jumeaux van 139,- HU 119,00

55x90

60*^°
70XAAO

katoen

Hl
*

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

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

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95 nu voor 19,95

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

Restant badlakens
effen van 49,95 HU VOOr 29,95

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

Velours strandlaken 86/60 cm
van 45,- nu voor 29,95
100/185 cm
van 69,95,- nu VOOf 49,95

Badstof strandlaken
100/180 cm van 55,- ttU VOOr 35,-
90/200 cm vanaf 39,95

v ^

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een duikprijs.
In wel 1 1 kleuren
90/200 cm van 25,95
90/220 cm van 29.95
T40/200 cm van 33.95
1 60/200 cm van 43,95
1 80/200 cm van 44.95
Slopen per 2 stuks

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

1 5,95
19,95
23,95
33,95
34,95

9,95

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

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

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

nu 24,95

o.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA A5HLEY
± 1000 stuks
i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang^^
1-persoons kiî Bdessins vanaf 29,-
2-persoons <** vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

iaura Ashley dekbedovertrekken
van f 149,95 ": voor 39,-
van f 229,95 A voor 59,-
van f 299,95 voor 79,-

Groot aantal voor
de halve prijs of minder.

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

nu 59,95

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

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 nu 29,95

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

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

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

Ganzenverenkussens
van 69,- voor 49,- nu 2 VOCHT 69,-

Stevtg vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 ttU 2 VOOF 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 69,-

Wollen kussen
gevuld met wolbolletjes
van 89,- nu 69,-

Haifdons kussen
(dons/veertjes) heerlijk zacfatffe
veerkrachtig.
van 99,- RU 69,-

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

Neksteunkussen
voor mee op reis met een rol van schuim-
rubber en een vulling van comforel.
van 99,- ttU 69,-

_j
Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95 nu 9,95

keukendoek + theedoeK (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95 nu 4 VOOr 24,95

Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 10,00

Theedoeken
Halflinnen 9,95 per stuk

nu 5 voor 24,95
Theedoeken ruiten
in vele kleuren nu 3 voor 12,00

Pannenlappen
van 3,95 per stuk PU 4 VOOf 5,00

Keukenschorten vanaf 9,95

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

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt
l-persoons 140/200 van 299,- nu 199,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 299,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 349,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt
140/200 van 499,- n U 289,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 459,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 499,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 70% kleine veertjes.
In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 599,- nu 399,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 699,-
Ook leverbaar in extra lang. (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1 -persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 199,-
oxtra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
l-persoons 140/200 van 179,- nu 99,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 169,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 199,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 259,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 299,-

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

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

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van nu 119,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Deventer

ge Wed
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