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4.5000 bezoekers op 12e Beach Party in Vorden.

12e Beach Party biedt
brede muzikale mix

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

Een echte verrassing zoals vorig jaar
het optreden van Cazmellion in de
Spiegeltent was er dit jaar niet. Toch
kunnen de organisatoren André
Schroër en Theo Tankink terug kij-
ken op een zeer geslaagde 12e editie
van de Beach Party. Met name de gro-
te diversiteit aan acts zorgde er op za-
terdagavond voor dat de vele duizen-
den mensen die naar het Graaskamp-
meer aan de Ruurloseweg waren ge-
komen zich prima vermaakten. Uit-
schieters op deze tweede festivaldag
waren Re-Play, Nancy Works On Pay-
day, De Anitaas en Caz.

Het gezelligste feest van de Achterhoek -
een kreet die de organisatoren van de
Bach Party zelf bedacht hebben - ging
vrijdagavond 7 augustus van start met de
Zuidamerikaanse salsaklanken van Gru-
po Kandombe Colombia. Deze zesmans-
formatie bracht de binnengekomen be-
zoekers gelijk in Beach Party sferen.
Grupo Kandombe Colombia had van de
organisatie van de Beach Party een eigen
podium gekregen aan de rand van het
meer zodat de bezoekers van het cock-
tailterras rustig konden genieten van
Indiaanse Andes-rock uit Colombia. In
totaal stonden er het afgelopen weekend
veertien bands op de twee podia van de
Beach Party. Op vrijdagavond was de ge-
luidsapparatuur vrij hard afgesteld.
Vooral de band Nilsson gooide er de no-
dige decibellen tegenaan. Daar kwam
nog bij dat het aantal bezoekers op deze
avond - ongeveer duizend mensen - wat
aan de lage kant was. Hierdoor kwam
het geluid ook veel harder over dan op
zaterdagavond toen er 3.5000 mensen
naar het meer van de familie Graaskamp
waren gekomen.
De discotheekact Centerfold The Sequel
toonde weer eens aan dat een damesduo
dat het voornamelijk moet hebben van
het uiterlijk beter geen microfoon kan
aanraken. Een optreden om maar snel
weer te vergeten. Voor de liefhebbers zijn
de dames echter in september van alle
kanten te bewonderen in de Playboy.

Hoogtepunt van de vrijdag was het op-
treden van Gimme Shelter. Voor de men-
sen die de optredens van The Rolling
Stones in de Amsterdam Arena hadden
gemist, was Gimme Shelter een uitste-
kend alternatief. De laatste jaren heeft
de band keihard gewerkt om niet alleen
het Stones-geluid onder de knie te krij-
gen, maar ook de Stones op het podium
gestalte te geven. Gimme Shelter lead-
zanger Robert van der lippe is daar het
toonbeeld van. Hij evenaart niet alleen
de stem van Mick Jagger, ook wat het ui-
terlijk betreft herken je Mick Jagger,
maar dan wel in zijn jongste jaren. Alles
bij elkaar een prima afsluiter van de eer-
ste festivaldag.

De tweede dag van de Beach Party werd
in de circustent geopend met een optre-
den van de Vordense band Framed. De
formatie van Bert 'Qbus' van Dijk en
Maarten Graaskamp zette een goede set
neer en liet zien dat Framed nog steeds
progressie maakt. Het optreden van de
door organisator André Schroër aange-
kondigde verrassing van 1998 viel tegen.
Zangeres Carmen van Haren van de
Enschedese formatie DansKlup kon niet

overtuigen. Van een geheel andere orde
was het optreden van Re-play De vier
Rotterdamse jongens die op dit moment
in de Mega Top 40 staan met hun hit Ala
Day' hadden vanaf het begin het publiek
op hun hand. Vooral hun singles 'Kijk
om je heen' en Ala Day' deden het goed.
Het leuke aan de zaterdagavond was de
enorme afwisseling in optredens. Na Re-
Play zette Nancy Works On Payday de cir-
custent in vuur en vlam. Het ruige geluid
van de band en de zang van de tempera-
mentvollle frontman Alex Siegers ston-
den als een huis. Alles bij elkaar kon je
duidelijk zien dat het hier gaat om een
band met ruim acht jaar ervaring op de
Nederlandse podia.
Iets totaal anders was het optreden van
De Anitaas. Met echte Jordaanse volk-
nummers hadden Bonnie, Desi en
Maaike het publiek gelijk voor zich ge
wonnen en onstond er al snel een echt
Amsterdams feestje met nummers als
'Oh Sjonnie, zing een liedje voor mij al-
leen' en 'Geefc&ij maar Amsterdam'. Een
goede keus v^Püe organisatie.

Het optreden van publiekstrekker Caz
was goed maar veel minder een sensatie
als vorig jaar in de Spiegeltent. Waar in
1997 een heel intiem feestje werd ge-
bouwd met JBnaal bekende stevige co-
vers, begon Caz haar optreden zaterdag-
avond in de vele grotere Circustent met
eigen geschreven nummers. Pas toen de
band overging op covers wist Caz de rol
van publiekstrekker waar te maken.
Misschien was het beter geweest om de
eigen nummers en covers meer af te wis-
selen waardoor er een betere mix ont-
staat van bekende en onbekende num-
mers. Alles bij elkaar was het zaterdag-
avond echter wel een uitstekend optre-
den van Caz en een perfecte afsluiter van
de 12e editie van de Beach Party. Het pro-
gramma op zaterdagavond liep echter
wel wat uit met als gevolg dat de vele vrij-
willigers die elk jaar meewerken aan de
Beach Party pas na half 3 's nachts kon-
den beginnen met het opruimen van het
terrein.
Organisator André Schroër had vlak
voordat het vuurwerk de lucht werd in-
geschoten nog het laatste nieuws voor de
bezoekers van het tweedaagse muziek-
festival: volgend jaar is er weer een Beach
Party enwel op vrijdag 6 en zaterdag 7.
augustus.
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Vierakker-Wichmond

Zie het hart van Contact

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 aug. 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 aug. 10.00 uur ds. M. Bergkotte,
Warnsveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 aug. 10.00 uur dr. B. Wentsel, Den
Haag; 19.00 uur ds. B. Wentsel. Den Haag.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 15 aug. 18.30 uur eucharistieviering.
volkszang.
Zondag 16 aug. 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vlerakker/Wichmond
Zaterdag 15 aug. 17.00 uur oec. viering kapel Baak.
Zondag 16 aug. 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
16-17 aug.: Pastor J. van Zeelst, Vorden. telefoon
(0575)551735.

Huisarts 15-16 aug.: dr. Dagevos, Het Vaarwerk
1. telefoon (0575) 55 24 32.
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
15-16 aug.: f A. Kuijl,
16 84. Spreekuur voor s
zondag van 1130-12.00 uur.

telefoon (0573) 25
allen zaterdag en

Streekziekenh uis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden^e hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.4^A.OO uur. Hartbewa-
king en intensive care dagWjks 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
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POLITIE VORDEN:
daj; en nacht (0575) 55 12 5O

H R A N i m i l R i c h t e n nacht 112
AM Hl H. AM T!: da.u en nacht 112

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 (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

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 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 l c, 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.

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 1330-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag ll.CO-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.

Infodierenbeschenning. 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.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV. tel.
553405.



Vakantie aanbiedingen
keuze uit meer dan 30 soorten Vlaaien
volgens Limburgs recept waaronder

vele nieuwe soorten calorie-arm en goed
voor 12 royale punten

de fris fruitige
Bosvruchten Vlaai

met 9 verschillende vruchten

1C 95
Nu voor maar m U •

Aardbeien Vlaai
goed gevuld met zomerkoninkjes

895
• .

uit zonnig Italië

Panini Pompoen en
Panini olijf

5 halen 4 betalen

Heerlijk mals donker meerkoren brood

• • • Prokorn • • •
da's genieten __

O 50
Puur natuur dit weekend voor maar ̂  •

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

• Judo in Vorden. Ben je 4
jaar of ouder en je zoekt een
uitdaging? Op maandag 17
augustus beginnen de judo-
lessen weer o.l.v. Robert
Piek, Rijks Erkend en gediplo-
meerd judoleraar. Waar?
Sport- en gezondheidsstudio
Vorden, Burgemeester Gallée-
straat 67. Info: (0543) 51 74 46
of 47 67 61

• Biedt zich aan: hulp in de
huishouding, 2 halve dagen
in de week. Tel. 55 10 17

Last van

wespennesten?
Bel OBS Vorden

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

Contactjes
/ijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer l,-.
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. Schriftel i jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: kinderled i kantje,
blank beuken, in hoogte ver-
stelbaar f 250,-. Combi-kin-
derwagen grijs, ook te ge-
bruiken als wandelwagen
f250,-. J. Hovenga, tel. 55 35
87

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint op
maandag 24 augustus weer
met de nieuwe cursussen.
Inlichtingen en/of opgave Ap
Peters (0314) 64 14 36; Lucia
Mullink (0314) 62 23 61

• Te huur: caravanstalling.
Tel. (0575) 44 16 54

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding woensdagochtend.
Tel. (0575) 43 18 49, bellen na
18.00 uur

• 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
6Max (0315) 24 36 24

Lekker makkelijk, lekker snel klaar
Runderrollen 5 halen 4 betalen

WOENSDAG 6EHAKTÜA6

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUOAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij""

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Achterham
100 gram f Ij98

Boerensnijworst

100 gram ff Ij89

ZATERDAG RIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Karbonade
5 halen 4 betalen

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 saucijsjes +
4 hamburgers

samen ff 7,95

Hef adres voor uw barbecue-partij

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
iPolgende week 19 augustus begint gymnastiekvereniging
"SPARTA" weer met haar lessen voor het nieuwe seizoen
1998/1999.
Indien U belangstelling hebt voor deze, kunt U gerust
eens langs komen om te kijken en eventueel mee te doen.
Hier een overzicht van de verschillende lesuren.
Op woensdag worden gymlessen gegeven door
Gerrie Kappert
van 16.00u - 17.00u kleutergym (4/5 jarige).

17.00u - 18.00u gewone gymles (6 jarige).
18.00u - 19.00u gewone gymles (7 jarige).
19.00u - 20.00u damesgym.

Ook op woensdag Jazz door Wendy van de Brink
van 16.15u - 17.15u (vanaf 12 jaar).
En ook op woensdag aerobics door Wilma Koers
van 19.30u - 20.30u (vanaf 16 jaar).

20.30u - 21.30u (vanaf 16 jaar).
Op donderdag geeft Wilma Koers ook earobics
van 09.00u - 10.00u (vanaf 16 jaar).
Ook op donderdag geeft Suzan te Hennep gym
van I7.30u - I8.30u (vanaf 8 jaar).
Graag tot ziens bij een van deze uren.

Voor inlichtingen bel: (0575) 55 28 55

dames & heren zomermode

1/2 PRIJ
modecentrum

Teimissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 38

Bospeen Vers geschrapte

Krieltjes
per bos

Lekker
zoete
Galia

meloenPanklare

Witte of Rode Kool

500 gram

NU VOLOP ZOMERFRUIT



Voor de vele blijken van me-
deleven, in welke vorm dan
ook, na het overlijden van

DERK JAN SIGGER

betuigen wij onze oprechte
dank.

A.H. Olthof-Sigger
H. Olthof
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, augustus 1998
Galgengoorweg 4

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

• Te koop: lintzaag (hobby)
Black en Decker; event. ruilen
voor cirkelzaag (tafelmodel).
Tel. (0573) 45 33 15

• Te koop: 2 oude hutkof-
fers, oud eetservies en 2
oude spiegels. Tel. (0573) 45
2641

• '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

Op donderdag 13 augustus 1998 zul-
len

Herman Gosselink & Bianca Zweverink

hun liefde voor elkaar bevestigen om
09.30 uur in het gemeentehuis 'Kas-
teel Vorden'.

Om 10.30 uur bezegelen we ons hu-
welijk met ringen in de Ned. Hervorm-
de kerk te Vorden.

Er is gelegenheid tot feliciteren tij-
dens de receptie van 14.30 tot 16.00
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Waarleskamp 8
7255 WG Hengelo (Gld.)

Gunt u ons een mooi cadeau? Dan graag zo

Voor de vele blijken van belangstelling voor ons 25-
jarig huwelijk, willen wij u allen heel hartelijk dan-
ken.

JAN EN WILMA WOLBRINK
EN KINDEREN

Wichmond, augustus 1998

Na een léven van werken, zorg en toewijding voor
mij, is op bijna 88-jarige leeftijd overleden mijn lieve
vader

JAN HENDRIK BRUMMELMAN
SINDS 18 JANUARI 1947 WEDUWNAAR VAN

HENDRIKA WILLEMINA HOFS

Vorden: Dick Brummelman

8 augustus 1998

Deldensebroekweg 6
7251 PL Vorden

Mijn vader is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 13
augustus om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk
te Vorden.

Voor de dienst is er vanaf 11.30 uur gelegenheid
om afscheid te nemen.

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

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Dagelijks verse snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
maakte snuisterijen

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

Lekker
op vakantie in

kalfsschnitzel a la Milanese
700 gr.

Italiaans gekruid
reepjesvlees, 100 gr.

bacon
gebraden gehakt,
f700 gr. per soort),
samen voor

1

2

79 rundergehakt,
1 kilo

rundvlees-salade
100 gr.

39 Spinata Romana,
100 gr

v

9
O

95

89

Keurslager

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

Met leedwezen hebben we kennis genomen van
het overlijden van ons oud-bestuurslid en penning-
meester, de heer

HARM EILANDER

Wij wensen mevr. Eilander en familie veel sterkte nu
en in de komende tijd.

Bestuur
Gymnastiekvereniging 'Sparta'

Toch nog vrij plotseling is overleden onze zwager
en oom

J.H. BRUMMELMAN

D. Brummelman t
R.H. Brummelman-Vrugterman

G.J. Hofs
H.G. Hofs-Brummelman

en kinderen

Vorden, 8 augustus 1998

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons oud-bestuurslid en lid, de heer

J.H. EILANDER

Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten
aan de EHBO-Vorden gegeven.

Zijn vrouw en kinderen wensen wij veel sterkte toe
met dit zware verlies.

Bestuur en leden
EHBO-Vorden

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 13

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

Kom gerust eens bij ons
aan de Nieuwstad 30

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

Als presentje mag u
een leuk cadeautje uitzoeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
BBS 564040 - http://www.WMvers.nl - ISDN 561329

Zoals hij leefde, is hij heengegaan.
Eenvoudig, tevreden en genietend van het leven.

Met droefheid, maar dankbaar voor de tijd dat hij bij
ons was, delen wij u mede dat op 4 augustus 1998
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en allerliefste opa

HENDRIK JAN ARENDSEN

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden:

Woerden:

Geesteren (Gld.):

Vorden:

J.A. Arendsen-Jansen

Gerrie en Ben
Brenda en Alco
Gerben en Marlies

Willëmien en Jan
J/7/, Nick

Harry en Ingrid
Lieke

Baak: Alfons en Heidi

Burg. Vunderinkhof 27
7251 XA Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft vrijdag 7 augustus
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden werd plotseling uit onze familiekring wegge-
nomen, onze zwager en oom

HENDRIK JAN ARENDSEN
ECHTGENOOT VAN L. ARENDSEN-JANSEN

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden:

Winterswijk:

Uithoorn:

Winterswijk:

J.C. Breuker-Jansen

B.J. Jansen
Stien Lunenberg

J.W. Sikkink
H.G.W. Sikkink-Jansen

H.W. Colstee
H.G. Colstee-Jansen

W.G. te Winkel
H.G. te Winkel-Jansen

neven en nichten

Vorden, 4 augustus 1998



J£QEMEENTE BULLETIN yoRDEN
^

• Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

• Teïéfax gemeente; (0575)55 7444.

• Openingstijden Gemeentehuis;
maandag toten met vrijdag van
&3Ö tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondojpenstelïing afd, bestuur onderdeel
Iwrgérzalcen; de laatste dinsdag van eZfee
maand, behalve in Juli, van 1830 tot 19.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
intbKcaties in Gerneentebunetin)

• Spreefeuren burgemeester en
wtftouders;
Burgemeester EJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 -12.00 uur
en volgens aj

Wethouder DJ. Mulder^e^Meulenbroek; don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

WetfïouderH. Boogaard;
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
ajspraafc.

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

• Openingstijden bibliotheek;
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 2030 uut;
woensdag van 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 17.30 uur,
vnjdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden
en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minu-
ten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat
dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen. ^p

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 25 augustus 1998
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

dinsdag 25 augustus

- zesde wij ziging Bouwverordening 1993.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert
1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- adviescommissie Ammoniak Achterhoek/Graafschap
Milieubeleidsplan 1999-2002

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 26 au-
gustus 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- wijziging grens bebouwde kom kern Vorden;
- ontheffing voor vergoeding uit nevenfuncties als wethouder;
- overlastverordening horeca;
- algemene subsidieverordening Gemeente Vorden 1998;
- verkeersremmende maatregelen Ruurloseweg in Kranenburg;
- gemeentegarantie voor de Landelijke Stichting Sociale Woningbouw te

Amersfoort;
- aankoop percelen grond aan de Lankhorsterstraat;
- groot wegenonderhoud en wegreconstructiesin 1998;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag l september 1998 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
- wijziging grens bebouwde kom kern Vorden;
- ontheffing voor vergoeding uit nevenfuncties als wethouder;
- overlastverordening;
- adviescommissie Ammoniak Achterhoek/Graafschap;
- milieubeleidsplan 1999-2002;
- algemene subsidieverordening Gemeente Vorden 1998;
- verkeersremmende maatregelen Ruurloseweg in Kranenburg;
- gemeentegarantie voor de Landelijke Stichting Sociale Woningbouw te

Amersfoort;
- aankoop percelen grond aan de Lankhorsterstraat;
- zesde wij ziging Bouwverordening 1993;
- groot wegenonderhoud en wegreconstructies in 1998. .

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre
ken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is
één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de
agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een com-
missievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aan-
melden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

OUWEN WONING HOLTMAET l

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6,
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een woning op het perceel Holtmaet l te Vorden.

De vrijstelling maakt het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45 graden toe
te passen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
13 augustus 1998, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest op 15 augustus 1998 is de Bongerd tussen de huisnum-
mers 6 en 12 vanaf die dag van 14.00 uur tot zondag 06.00 uur afgesloten voor alle be-
stuurders.

/W,IJZIGING GRENS BEBOUWDE KOM KERN VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de grens van de be-
bouwde kom van het dorp Vorden te wijzigen. Dit is noodzakelijk in verband met de
realisering van het plan Vorden Noord. Dit plan gaat onderdeel uitmaken van de be-
bouwde kom van Vorden. Tevens stellen burgemeester en wethouders de raad voor
om bij de Deldenseweg een kleine correctie aan te brengen.

VERLASTVERORDENING HORECA

Indien de gemeenteraad^^ze verordening vaststelt dan kan worden voorkomen dat
in deze gemeente een c^^eshop waar softdrugs worden verkocht komt. Het blijkt
dat coffeeshops, vanwege de steeds beperktere mogelijkheden om zich in grotere ste-
den te vestigen, allerlei andere vestigingslokaties zoeken. In_Vorden vinden burge-
meester en wethouders vestiging van een coffeeshop ongewenst omdat dit onder an-
dere overlast met zich meebrengt voor de omgeving waar de coffeeshop komt. Deze
verordening is met de marden gevestigde horecaondernemers besproken. Zij stem-
men van harte in met he^Ègengaan van coffee-shops in Vorden.

DVIESCOMMISSIE AMMONIAK ACHTERHOEK/GRAAFSCHAP

Deze commissie bestaat uit gemeentebestuurders van de regio Achterhoek en verte
genwoor digers van de landbouw en milieu-organisaties. Deze commissie gaat advie-
zen uitbrengen bij transacties met ammoniakrechten die de voor de
Graaafschapgemeenten geldende signaleringswaarde van 1860 mol te boven gaan.
Deze adviezen zijn bindend. Een adviesaanvraag kost ongeveer ƒ 1.400,— en zal door
de gemeente die het advies vraagt betaald moeten worden. De kosten mogen niet wor-
den doorberekend aan de aanvrager.

Instelling van deze commissie vloeit voort uit het ammoniakreductieplan, die mede
tot doel heeft de ammoniakuitstoot te verminderen.

ILIEUBELEIDSPLAN1999-2002

Burgemeester en wethouders vragen aan de gemeenteraad een bedrag van ƒ 21.620,—
voor het in samenwerking met de gemeenten Hengelo en Steenderen opstellen van
een milieubeleidsplan. Het opstellen van dit plan zal in eigen beheer gebeuren. Het
bedrag van ƒ 21.620,— is noodzakelijk voor externe begeleiding voor het opstellen van
dit plan.
Burgemeester en wethouders denken het plan voor de zomervakantie 1999 aan de ge
meenteraad ter vaststelling aan te kunnen bieden.

ERKEERSREMMENDE MAATREGELEN RUURLOSEWEG IN
KRANENBURG

De provincie Gelderland gaat verkeersremmende maatregelen aanbrengen op de
Ruurlose weg in Kranenburg. Er komen twee verkeersremmers aan weerszijden van
de Kranenburg en een plateau op de hoofdrijbaan en de parallelweg tussen de
Ganzensteeg en de Eikenlaan. Het plateau op de parallelweg heeft de provincie niet in
de plannen opgenomen. Kranenburgs Belang heeft verzocht om daar wel een snel-
heidsremmer aan te leggen omdat anders verkeer de parallelweg als sluitproute zal
gebruiken om de snelheidsremmers op de Ruurloseweg te ontwijken. Burgemeester
en wethouders stellen deelname van de gemeente Vorden in de kosten van uitvoering
van deze werkzaamheden afhankelijk van opname van de verkeersremmer op de pa-
rallelweg.

Burgemeester en wethouders willen de verkeersremmende maatregelen combineren
met het instellen van een bebouwde kom op de Ruurloseweg en het afsluiten van de
aansluiting van de Banenkamp op de Ruurloseweg. Zowel de provicnie als de ge
meente betalen de helft van de kosten, die ƒ 500.000,— bedragen. Door middel van
een subsidieregeling voor verkeersprojecten krijgen zowel provincie als gemeente
weer de helft van de door hen gemaakte kosten terug.



ANKOOP PERCELEN GROND AAN DE LANKHORSTERSTRAAT

Voor de aanleg van het fietspad langs de Lankhorsterstraat hebben burgemeester en
wethou ders met de laatste twee families overeenstemming bereikt. Zij stellen de ge
meenteraad voor om deze percelen aan te kopen. Nu over de aankoop van de gronden
overeenstemming bestaat kan het plan in 1999 worden uitgevoerd. Burgemeester en
wethouders vragen de provincie om subsidie voor de aanleg van het fietspad. De ge-
meente heeft zelf ƒ 538.000,— gereserveerd.

ROOT WEGENONDERHOUD EN WEGRECONSTRUCTIES IN 1998

Dit jaar komen voor groot onderhoud de Hackfortselaan, de Hackforterweg en de
Oude Zutphenseweg in aanmerking. Tevens zullen burgemeester en wethouders dan
snelheidsbeperkende maatregelen treffen zoals is bepaald in het categoriseringsplan
voor de gemeente Vorden, dat de basis legt voor een duurzaam veilig ingericht we-
gennet. Op de Oude Zutphenseweg en op de route IJselweg-Vierakkersestraatweg-
Koekoekstraat-Hackfortselaan komt een snelheidslimiet van 60 km per uur, waarbij
snelheidremmende maatregelen worden aangebracht. Burgemeester en wethouders
willen ook de trottoirs langs de Hackforterweg verbeteren en een plateau aanbren-
gen.

Voor de aanleg van de rotonde Baakseweg-Beeklaan-Lankhorsterstraat te Wichmond
zijn de laatste gronden verworden, zodat burgemeester en wethouders deze rotonde
kunnen aanleggen.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan:

Kas Bendjen voor het houden van het "Baby Biggen Meal bal 1998" op 22 au-
gustus 1998 van 19.00 tot 1.30 uur op het weiland op het perceel Eikenlaan 23 in
Vorden alsmede voor het opstijgen met een hete luchtballon vanaf dit perceel;

de Koninklijke vereniging "het Nederlandse trekpaard en de Haflinger" voor
een tocht met paarden en koetsen op zondag 23 en maandag 24 augustus 1998;

aan de heer F. Ruizendaal te Spakenburg voor het innemen van een stand-
plaats op het

marktterrein op de zaterdagen voor de verkoop van vis en aanverwante arti-
kelen voor het

jaar 1999.

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

OUWAANVRAAG

plaats aanvrager
Deldensebroekweg 19

inhoud datum ontvangst
J.G.M. Berentsen vernieuwen berging 6 aug. 1998

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

Kamerling opent
theateravond in
Onder de Molen
Burgemeester E.J.C. Kamerling zal
woensdagavond 12 augustus de voorstel-
ling 'Verhalen en muziek' openen van
Theater Onder de Molen in Linde.
Kamerling brengt een bezoek aan de
Lmdesche molen in het kader van de af-
geronde restauratie. Dit voorjaar is de
molen voorzien van een nieuw rietdek.
Het theater biedt woensdagavond 12 au-
gustus weer een gevarieerd programma.
Naast de goochelaar Wim Hooghiemstra
van de groep Hands Down zullen de ver-
halenvertellers Peter Hoefnagels, Ben
Rogmans en Diny Hiddink hun mede-

werking verlenen aan deze avond. Ook
gitarist Jan Guichelaar is weer van de
partij.

Kastelenrit goed verlopen
Fietstochten
De VW te Vorden houdt woensdag 12 au-
gustus onder deskundige begeleiding
een fietstocht langs de Vordense kaste
len. De tocht heeft een lengte van 33 ki-
lometer. H f c vertrek is vanaf het

Donderdag 13 augustus start eveneens
een fietstocht onder het motto 'Vordense
volksverhalen". Voor 14 augustus staat er
een fietstocht in de Wildenborch op het

wordt georganiseerd
door de

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Now, iej hebt ow ok een goed plaetsken uutezoch, daor ko'j 't nog wel uut-
hom". "Oh, schei mien uut, 't is mien vols te heite af, kan wean da'k zo nog wel
in de kelder gao zitn", zei Riek van Toon. Riek zat op 'n stoel onder 'n appel-
boom eur zondagmeddagdurjen te doen. "Is Toon neet biej de voore?". "Oh ja-
owel, den is an 't hobbyen. Hee hef weer wat nie'js biej 't ende, zoas wel vaker.
Gao maor 's kiekn, hee is in de schuure". Toon was inderdaod an 't hobbyen ma-
or wat hee daor zo an 't doen daor kon'k drek neet uut wies wodn.

"Wat he'j daor veur prottel veur ow liggen?".
"Pratte!?, dat mot iets moois wodn. Dat he'k gisteren op de kunstmark ezeen.
Da's een goedkope meniere van schilderije maakn. Iej zuukt ow maor wat blae-
je en bloomen in veschillende kleum. Daor maak iej dan een mooi petroon
van, een liesken d'r ummehen en dan he'j d'r zo veur vieftig gulden hangen."
"Jaojao, dat zal wel zo makkelijk gaon. Wa'j daor zo uut heb estald liekt wel of
't een meshoop veur mot steln. Was die kunstmark de moeite trouwens nog
weerd umme te bekiekn?".

"Oh jaowel, Daor waarn een hoop mooie schilderstukken te zien. Dat bekiekn
was trouwens makkelijker as koopn want die luu wet nog wel aadug van geld.
Maor jao, daor geet ok een hoop tied in zitn".
"Leep t'r nog wel zovolle volk?", "'t Heel neet oaver, maor wat wi'j ok met zo'n
hette. Dat was ok net zo biej de Beach Party, 't had wel wat meer ekond". "Bu'j
daor dan ok hen ewest?"Jao, op vrijdagaovund, too was 't uutgezoch weer veur
zoiets. Zee hadn d'r weer volle wark van emaakt met vuurtoorn en al. Eerlijk
ezeg ha'k t'r dan ok meer volk vewacht maor denkelijk gaot de meesten op zao-
terdagaovund. Wat t'r toen ewest is he'k niks van eheurd, allene van 't knapn
van 't vuurwerk wodn ik wakker".

"Gao'j nog met hen koetsen kiekn, da'j he'j jao zo half en half beloafd. Dat
schilderi'je kan margen ok nog wel in mekare estoekt wodn".
"Now, vooruit dan maor". Too kreeg Toon de fletse ok biej de heurns en hè'w in
Vierakker onder de hoge buukn 't spol bekekn. Dat lek ons better dan op de
weie veur 't kasteel. Want daor zo'j de blaorn op de boek kriegen met zo'n weer.
En daor zatte wiej now net neet op te wachten, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Juryvoorzitter Piet de Boer van de 22e
kastelenrit voor historische rijtuigen
sloeg zondagmiddag de spijker op z'n
kop. Volgens Piet de Boer was het ni-
veau van de koetsentocht zeer goed
en kan de organisatie terug kijken op
een zeer geslaagde dag. De Boer sprak
zelfs in superlatieven en noemde de
kastelenrit van In de Reep'n de best
georganiseerde koetsentocht van
Nederland.

Het zat afgelopen zondag natuurlijk wel
allemaal mee. Perfect weer, veel toe-
schouwers en zeer spectaculaire demon-
straties op de weide voor kasteel Vorden.
Vooral de Ton Kruithof die met een vier-
span in galop uit een trailer kwam rijden

en daar na afloop van de demonstratie
ook weer in galop naar binnen reed was
zeer bijzonder.
In de rubriek stads- en dienstrij tuigen
was er een eerste plaats voor M. Plevier
uit Schagen. Bij de sportrijtuigen won A
de Vries-Berents uit Koekange de eerste
prijs. In de categorie streek-, plattelands-
en j achtrij tuigen waren er ook weer veel
mooie koetsen te bewonderen. J. Korver
uit Obdam ging hier met de eer strijken.
Verder was er een rubriek voor park- en
familierijtuigen. W. Hilgers uit Maarssen
wist hier de eerst prijs binnen te slepen.
De Hamann-trofee ging dit jaar naar R.
van Houte uit Epe terwijl de gemeente
prijs voor Hamann-Brokken uit Vorden
was.



Uitwisseling Operation Friendship succesvol afgesloten:

Amerikaanse jongeren uitgezwaaid
De drie weken uitwisseling zitten er-
op, de Amerikaanse gasten zijn weer
terug naar huis. Afgelopen donder-
dagmorgen werd er door alle OF host-
gezinnen afscheid genomen van
"hun" gast. Als vertrekpunt voor alle
"buiten-Vordense" aktiviteiten had
steevast de parkeerplaats van de
sporthal "t Jebbink" als vertrekpunt
gediend en nu diende dezelfde par-
keerplaats als afscheidsplek. Door
menigeen werd er een traantje gela-
ten, want na 3 intense weken was er
in de meeste gezinnen een hechte
band opgebouwd.

De laatste 2 weken werd op het educatie
ve gebied een bezoek gebracht aan een
klompenfabriek, een brouwerij, werd
Amsterdam aangedaan en werd een be-
zoek gebracht aan het Loo te Apeldoorn.
Helaas kwam door de regen de rond-
gang langs de kastelen te vervallen en
werd de "horse and buggy ride" een spe-

ciale belevenis. Aan aktiviteiten werd er
deze laatste 2 weke kano gevaren, aan in-
line skating gedaan en werd een deel van
een wadlooptocht uitgevoerd!
Aanvankelijk werd door veel jongelingen
het wadlopen steeds sceptiser benaderd,
zeker toen het steeds dichterbij kwam!
De verrassing was dan ook groot voor de
organiserende familie Houtman en te
Vaarwerk dat na de tocht duidelijk door
de meesten werd aangegeven dat het "te
gek" was geweest. Niet dat de deelne-
mende jongeren meteen weer wilden,
maar het moest zeker een aktiviteit zijn
voor de volgende groep! Deze ontbering
moest je hebben meegemaakt.
Tussen deze aktiviteiten door waren ui-
teraard ook heel plezierige zaken ge
pland zoals een aantal party's en het
moonlight zwemmen. De jongelui zagen
daarnaast nog kans om tussen de be
drijven door de "binnenstad" van Vorden
regelmatig te bezoeken, zodat de gasten
ook de kans kregen om de plaatselijke

horeca beter te leren kennen. Op woens-
dagavond 5 augustus werd er een af-
scheidsavond gehouden in de Wilden-
borchse Kapel. Om de gasten voor de laat-
ste keer op iets typisch Nederlands te
tracteren, was het Vordense OF bestuur
er in geslaagd om zowaar Sinterklaas
voor l avond naar Nederland te halen.
Het spreekt vanzelf dat zijn Pieten had-
den gezorgd voor uitvoerige informatie
over alle gasten en dat de goedheilig-
man geen moeite had om ook de
Amerikaanse gasten hierover aan de
tand te voelen. Menige blos ontstond zo
op de opgewonden gezichten.

Daarna was het op deze avond de beurt
aan de jongeren. Met een wervelende
talkshow demonstreerden de OF gasten
de verschillen in cultuur, waarbij grote
hoeveelheden humor werden gebruikt.
Kampleider Rommy te Vaarwerk kreeg
nog even te horen hoe het aanvoelde om
s'morgens in alle vroegte te worden ge

wekt door met een grote lepel op een
grote pan te slaan. Commentaar van
Rommy: "Zo mot dat toch op n kamp, of
neet dan!" Voorzitter Jur Ooijman kon te
rugblikken op een geslaagde happening
en sloot de avond af door te stellen dat
Operation Friendship niet alleen tot taak
heeft om andere culturen te ontdekken
en te respecteren, maar ook tot taak
heeft om elkaar als individu te respecte
ren. Hij vertrouwde erop dat ook nu weer
een aantal blijvende contacten zullen
ontstaan die wellicht in een nabije toe
komst nog aanknopingspunten bieden
om elkaar nog eens te zien. Tenslotte is
echte vriendschap grenzenloos.

Voor deze krant gaf Jur te kennen graag
nog even de sponsors en de Vordense be
volking te bedanken, want zonder hun
gulle gaven of hun deelname aan de
voorliggende "fund-raise" aktiviteiten
was dit programma niet mogelijk ge
weest!

AUGUSTUS
Iedere dag:

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

12 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
18 Pinetum De Belten: rondleiding
19 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
22-23 w Vorden: internationaal Kuijper-

toernooi
22 Feestterrein Wichmond: vogelschieten
23 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd
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

SEPTEMBER
ledere dag:

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

1 ANBO middagfietstocht va. markt-
plein

2 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
3 HVG dorp fietstocht
9 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
9 Handwerkmiddag in de Wekme (te

vens verkoop)
10 Bejaardenkrj^^Dorpscentrum
11-13 Floralia tentoonstelling Dorps-

centrum
12 Klein Axen lezing Paul Romer
12 Open monumentendag
13 HSV de SnoeU^ars senior wedstrijd
15 ANBO dagfïelBcht va. Marktplein
16 HVG dorp Veilig in 't Verkeer
16 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
17 HVG Wildenborch bingo-avond
20 Volksfeest Linde fietstocht
20 HerfsttoertochtVRTC

; tt niet buiten t
echt plaatselijk blad

ËeS abonnementsblad
biedt u gewoon meerï
Het weekblac! Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
^n middenstanp
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
.vïïiaar neem. nu. een |, :•; ̂ ..
| aarabonnement voor

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

dd
O

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

23 Najaarscontactmiddag in de Wehme
23 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
24,25 en 26 Volksfeest Linde
26 tot 3/10 Feestweek 50 jarig V.O.V.

27 HSV de Snoekbaars ledenwedstrijd
30 Vorden Culinair in Hotel Bakker
30 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukkenti^feiflst'-iÉfr Mocht men Machten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan nu» ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

He redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 552663

Nieuwstad
Pastóriewtóg
Beatrixlaan
Prins ClauslaaïP
W Alexanderiaan
De Hqrsterkamp (behalve nr. 35)

•
Köndweg

luig:
Komvonderlaan
DeDeüe
Dr. Staringstraat
P. van yolïennovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 5524 66

De Poeschot
;Hèl Stroo::

ICépöel
HetBepiïk
Hoetinkhof
Voomekamp
Leenigoor

Fam. Nijenhuis, H.K. van Gelreweg37, tel 5525 76

S. v. 's^ray^nzandestraat
H. van Bramerenstraat
HJC van Gelreweg

B, van Hackfortweg
Van Heedcefenstraat
Dr. C. Lulofsweg

Oi-, van Umburg-Stirumsttaat

Arjanne Westerink, Deldenseweg 2, tel 553252

Stationsweg Wilhelininalaan
Emmaplein

MEenaracht
Molenweg

Overweg
Insulinaelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel 5534 08

% GaMesüraat
Smidsstraat
Müiderskamp

Pr, Bemhardweg
'Z^j^lhof-^x-f:-
net Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 552780

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel 553012

Het Motenblick
Het Vogetbosje

De ïfef^rkajpp (alleen nt. 35}
lilïiiiiilliillli;iiii:iï|f .
Het^ifeihëlink
Rönrloseweg' '

:.
HetWiemelink
HetVaarwerk

De Manekanap
DeStfoet
HetKerspel
Mispelkarapdijk



eld besparen.
Mailorca, C'an Picafort nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 845,- p.p.

p.p.

Turkije, Cesme

Canada, Toronto nu 9 dagen vanaf

Santorini, Kamari nu 15 dagen vanaf

f 895,-

f 895,-

f 995,-

f 1295,-

P-P.

p.p.

p.p.

p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naaM de Rabobank.

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

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

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

Rabobam
Reizen

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. (O575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HOGEDRUKSPUIT
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.

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

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

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

hi LJ i cd o

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

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 graag weer van dienst.
Onze excuses voor het ongemak.

ABN AMRO Ztebank

Raadhuisstraat l, Vorden, tel. 55 18 86

O 2 bossen Rozen

O Hedera 2e gratis

O Sallx op stam

2 voor

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Zaterdag 22 augustus
19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. De voorzitter zal het Oranjefeest

openen, waarna muzikale hulde door muziekvereniging 'Jubal' aan
het oude Koningspaar.

20.00 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg f 5,-.
Vogelgooien voor dames, inleg f3,-. Schieten vrije baan, inleg f2,50.
Kegelen, inleg f 2,-. Vogelschieten voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar.
Inleg f l,-.

Vanaf 21.00 uur dansen met Balance.

Zondag 23 augustus
aanvang 12.30 uur
12.30 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, ca. 30 km, met halverwege een rust-

punt. Deze tocht gaat door de prachtige en bosrijke omgeving. Aan
deze tocht kan door het gehele gezin worden deelgenomen.
Inleggeld f 1,50.

Opgave vanaf 12.00 uur aan de feesttent.
Er wordt vanaf 12.30 uur tot 14.00 uur met 6 A-sonen gelijk gestart.

Dinsdag 25 augustus
aanvang 19.00 uur
Spectaculair Oranjespel
Dinsdagavond 25 augustus zullen 16 teams uit de gemeenschap Vierakker-
Wichmond uitvechten wie de handigste en slimste inwoners zijn. De avond is ver-
deeld in vijf spelronden in de vorm van... en een theorieronde. Elk team bestaat
uit 8 personen waarvan minimaal 3 dames. Alle personen die de basisschool heb-
ben verlaten mogen hieraan deelnemen.

Deze avond wordt gehouden om en in de feesttent. De avond wordt aan elkaar ge
praat en geleid door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de tent onder muzikale begeleiding van
New FOUT. Deze avond wordt geheel gratis aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel, dat u, als inwoner van Vierakker-Wichmond, niet
mag missen.

Donderdag 27 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw. Deze avond

zal door de Deldense toneelgroep opgevoerd worden het toneelstuk
'Een miljonair in huis'. Deze avond wordt georganiseerd door het
bestuur van de bejaardensoos en is toegankelijk voor iedereen die
60 jaar of ouder is en een binding heeft met Vierakker-Wichmond.

Het bestuur wenst u allen een fijn Oranjefeest en een gezellige feestavond.
Bestuur bejaardensoos.

Vrijdag 28 augustus
13.15 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle kin-

deren met hun ouders. Vanaf het schoolplein in ballonnenoptocht
naar het feestterrein m.m.v. de drumband van Jubal. Direct na aan-
komst op het feestterrein worden de ballonnen de lucht ingelaten
(ballonnenwedstrijd). Daarna opening door de voorzitter.

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met tractatie, deelname ook openge
steld voor kinderen die lagere scholen in andere plaatsen bezoeken.
Na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur, gratis entree draaimolen
voor de kinderen beneden de 13 jaar.

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg f 2,-. Schieten
vrije baan, inleg f 2,50.

15.00 uur: Ringstekenper dogkar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.
15.00 uur: Trekkerslel^ voor dames en heren, inleg f 2,-.
16.00 uur: NIEUW in net programma, spijker slaan.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Gezellige dansavond waar om verzocht is T ..

met medewerking van dans- en showorkest Ly DCFty.
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 29 augustus
14.00 uur:

15.00 uur:

17.00 uur:

20.00 tot
21.00 uur:

Grote feestelijke optocht m.m.v. DIVERSE MUZIEKKORPSEN.
Speciale beoordeling praalwagens door deskundige jury.
Vaandelhulde aan het koningspaar met medewerking van Jubal en
de vendeliers uit Baak op het feestterrein.
Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

Feesttent gesloten.£fX.W UUJ.. J. \_»_OLH_11L gtJIWLUll. . .j f» -j i j

v.a. 21.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest Allct S-LlOWDcUlCl.
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf ca. 15.00 tot 18.00 uur: A - i r - i_ i_ A
middag-matinee onder leiding van toporkest AJ.Icl SllOWDclIlCl in de feest-
tent. De toegang hiervoor is gratis.

Woensdag 26 augustus
23e RABO Ronde van Wichmond
Om 17.00 uur wordt deze ronde geopend met de regiojeugd, een wedstrijd met
dikke banden (allerlei fietsen mogen starten). Ze rijden om de Rabo-cup. Bij het
aan de start verschijnen krijgt men een Rabo-shirt kado.
Dus jeugd uit de regio, doe mee.

Om 17.30 uur rijden de Veteranen 50+ weg voor hun wedstrijd over 50 km.

Rond 19.00 uur volgt een gecombineerde koers cyclosportieven/elite/neo ama-
teurs. Deze wedstrijd over 70 km wordt extra zwaar.
Ook hier zitten enkele RTV'ers bij. Als favoriet namelijk Andre Bargeman, Lars Vos
en "Good old" Rudi Peters, (zie ook persbericht binnenzijde).

Zondag 30 augustus
Oranjeloop SV Sociï
ORANJELOOP
Start en finish bij SV Sociï te Wichmond

5 km start om 12.00 uur
10 km start om 10.45 uur
Met speciale prijzen, dus geen bekers.

SPELLETJESDAG SV Sociï
Aanvang om 13.30 uur
Voor alle jeugd van ca. 6 t/m 15 jaar uit Vierakker/Wichmond. Na een zeer ge
slaagde spelletjesdag van vorig jaar hopen wij dit jaar op nog méér deelname. Nu
dus ook spelletjes voor niet-voetballende jeugd. Om 13.00 uur is er ook het pe
nalty-schieten t.b.v. de jeugdkas. Onze keepers zijn al weer in trainingskamp ge
gaan. Ook kan er op een gatenbord geschoten worden voor een taart.

Jeugdcommissie SV Sociï



De bewoners van de

KLEINE STEEGE
Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND

Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen

een gezellige

Oranjefeest.

Doe mee aan onze knapzaktocht

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Winkel:
tel. (0575) 44 12 39

Privé:
tel. (0575) 44 18 37

de bakker die zelf
elke dag
zijn vers brood
bakt

tevens brood
en banket
uit eigen bakkerij

Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker
Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus
in de grote danstent (900 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 28 augustus
om 20.00 uur ouderwetse, gezellige dansavond m.m.v.
dans- en showorkest Lyberty

Zaterdag 29 augustus
dansen met muziek van dans- en showorkest Alfa showband

Zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN
tot 18.00 uur.

Zaterdagavond vanaf 21.00 uur DANSEN.

Toegang voorbehouden.

U doet

U zoekt de Ruimte die wij hebben,
met een zeer goede,
gastvrije service en keuken

toch ook

Speciaal aanbevolen voor
Bruiloften
partijen

met de

prestatie-

trimloop?

met airconditioning
en luchtverfrisser

Vordenseweg 32

Warnsveld

Tel.:0575-551426

Fax:0575-551837 'De Boggeloar'

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

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

Makelaarskantoor o.g.
PELGRUM b.v.

NVM LidNedVen

MAKELAAR
v. Rentmeesters

Aan- en verkoop woningen van agrarische
bedrijven melk-, mest- en andere quota,

taxaties ten behoeve van verschillende doel-
einden, advisering onder andere pachtza-

ken, onteigening, beheer en dergelijke.

Dorpsstraat 19 • 7251 BA Vorden • lel.: (0575) 55 13 13 • Fax (0575) 55 36 97
Internet: www.pelgrum.nl • e-mail: pelgrum@pelgrum.nl

Ambachtelijke Meubelmakerij

J.W. Klein Kranenbarg & Zn
Meubelen in diverse houtsoorten

• Meubelen naar eigen ontwerp

NIEUW: exclusieve
ROTAN stoelen

uit Indonesië

Hackforterweg 31
7234 SH Wichmond
Tel. (0575) 44 12 69

Kerkstraat 9
7251 BC Vorden

Tel. (0575) 55 24 25



22 t/m

Voorwoord
Ook dit jaar kunnen wij in samenwerking met de gemeenschap als
Oranjecomité Vierakker-Wichmond weer een sfeervolle feestweek pre-
senteren, een feestweek met vele hoogtepunten.

Maar hét hoogtepunt is toch al jaren de optocht in ons dorp Wichmond, met
praalwagens, loopgroepen, kinderoptocht, koningspaar, diverse muziekkorp-
sen onder andere onze plaatselijke drumband Jubal, Concordia en Sursum
Corda uit onze gemeente Vorden. Op verzoek van de gemeenschap en deelne-
mers optocht is er buiten de jury prijzen een publieksprijs beschikbaar.
Zaterdagmiddag na de optocht is er op het feestterrein een muzikale en
Vendeliers hulde voor het koningspaar, dit is prachtig om te zien hoe de ven-
deliers uit Baak zich presenteren. Tijdens de feestweek is er weer de medewer-
king van onze plaatselijke harmonie Jubal, terwijl ook de dorpskerk van
Wichmond weer prachtig versierd en verlicht is dankzij vele uren vrijwilli-
gerswerk. Als u het programma leest kunt u zien dat aan iedereen is gedacht
van jong tot oud. Inwoners van Wichmond zou u tijdens de Oranjefeestweek
met onze nationale driekleur willen vlaggen. Wij wensen u als deelnemer en
bezoeker namens bestuur en commissie een fijne feestweek toe.

Hank Rietman, voorzitter
De optocht is elk jaar weer een hoogtepunt van het
Oranjefeest in Vierakker-Wichmond.

Bemiddeling bij
taxaties, hypoth
vies.

- en verkoop van onroerend goed,
en alle verzekeringen met deskundig ad-

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR - HYPOTHEKEN

VAN ZEEBURG & VISSER

Rabobank
Graafschap-West

telefoon: (0575) 55 78 88
email: rabo3274@tref.nl

Zutphenseweg 31, VORDEN
Tel. (0575) 55 15 31.
Ud NVM/MCC

ie firma MAANDAG
te Wichmond

modelbouwers voor de

prefab-betonindustrie

en het adres voor het

Inrichten van uw

bedrijfsauto's

wensen U prettige
feestdagen.

Tel. (0575) 441737 - Fax (0575) 441899

HOLARAS

VICON

MENGELE

ROTINA

NIEMEYER

SCHRIJVER

GALLAGHER

Verder:

Uw betrouwbare partner
in landbouwmechanisatie

voerwagens

kunstmeststrooiers

opraapwagens

kunstmeststrooiers

hooibouwwerktuigen

beregeningshaspels
U-snijders
kuiluithaaldoseerbakken

electrische afrasteringen

werkkleding
HD-reinigers
tuingereedschap
electrisch gereedschap
compressors
enz. enz.

B.M. LANDBOUWMECHANISATIEBEDPIJF

H. ARENDS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Telefoon (0575) 44 16 88
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WIJ wensen u allen
'n prettig oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Warnsveld - Rijksstraatweg 39, Tel. (0575) 52 61 32

////A HANDEL IN VEEVOEDERS /
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN /
KRUIDENIERSWAREN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Tel. (0575) 520774

Specialiteit in: Beter

en gebak

Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding,
handel in granen en veevoeders

Tijdens het zomerseizoen kunt U

voor VERSE SNIJBLOEMEN

terecht bij Jan en Elly Schoenaker.

Wij wensen iedereen

een

GEZELLIG

DORPSFEEST

toe.

f JE1! TIMMERFABRIEK

BESSELINGBV

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon (0575) 52 08 81
Telefax (0575) 52 66 62

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende
tfmmerwerkzaamheden

periodieken Quitant/es

VS/aardebonnen

Ysbaankaarten

gfflüüBg

briefkaarten

DRUKKERIJ
Wl ÏVIRS
VORDEN - TEL (O676) 651010 - FAX (0675) 561086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 564O4O - E-nwil: infoewMviro.nl - ISDN 561329

Wij verzorgen al uw

timmerwerken

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
Usselweg 6 - Vierakker - Tel. (0575) 521852 en 521543

Varkenshandel

Hans Fransen
Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.

Tel. (0575) 441922 - Fax (0575) 441758

Uw barbecue

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TEL. (0575) 551321

Dorpsstraat 20, Wichmond
Telefoon (0575) 44 20 42

YAMAHA
GAZONMAAIERS

verkoop/
reparaties
van auto's

tweew/e/ers
en tuinbouw-

macfiines
erkend

APK-
keurstation
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* installatie * onderhoud
* industriële automatisering

E Berendsen Elektra
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595

D ^e Dos r a n d
VIERAKKER

ZOMERTIJD
VAKANTIETIJD

TIJD VOOR
ANDERE

Zomertijd is vooral vakantietijd. Een periode dat u leuke dingen gaat doen:
andere streken of andere landen bezoeken, ver weg of dichtbij.

Misschien wel andere meubels kopen om UV\^ÉJJS een nieuw aanzien te geven.
Welnu, OTTEN is dichtbij en biedt u diverse prachtige en degelijke meubels:

bankstellen, kasten, salontafels, eethoeken, losse fauteuils, tv-stoelen,
seniorenfauteuils en nog veel meer, teveel om hier op te noemen!

Keuze uit vele modellen in meerdere kleuren, ruime keus in bekleding.
OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor uw oude meubels, indien u bij hem

nieuwe koopt, mooi meegenomen! Vraag OTTEN ook eens naar het
nieuw stofferen van uw huidige bankstel, stoelen of fauteuils.

Openingstijden: maandagochtend gesloten, maandagmiddag geopend
vanaf 1 3.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-1 8.00 uur;

vrijdags koopavond tot 21 .00 uur, zaterdags open tot 16.00 uur.
Kom naar Halle, kom naar OTTEN!

Rechtstreeks van OHS aan
DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. (03 1 4) 63 1 2 1 9

Meubelfabriek Otten b.v.

ADVERTEREN KOST GELD.,

NIET ADVERTEREN KOST MEER!

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
Tel. (0575) 52 08 53

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. (0575) 44 15 09

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Voor de afzet van al uw

VEE EN
VARKENS

Vee- en varkenshandel

HISSINK
WICHMOND - Tel. (0575) 441229

Van der Mondt
voor
PETROLEUM
LANDBOUWDIESEL
H.B.O.1
BUSSEN PRIMAGAZ
Ruurloseweg 52
7255 DJ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 13 92

Dus voor al uw olieprodukten bel ons,
wij geven u graag meer informatie

HONDERDEN
ZIEN

UW ETALAGE

DUIZENDEN
LEZEN

UW
ADVERTENTIE



tfm ywfóf 30

RMEX
C A T E R I N G

Komplete verzorging van:
bruiloften, bedrijfsfeesten
en evenementen
in een prachtige feesttent
met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

v.d. Heydenstraat 7, 7223 LC Baak

Tel. 0575 - 441381
Telefax 0575 - 452043

CAFÉ-RESTAURANT

..DEN BREMER"

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. (0575) 451205

Openingstijden
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

SCHILDERSBEDRIJF

Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29 Firma 4

J. W. v.d. BRINK
MENGVOEDERS / RUWVOEDERS / KUNSTMEST

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aanrecht-
deurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met Uw schilderwerk,
dan is het ook ajl

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 57 en 44 18 91

Wij wensen
U allen

'n gezellig
Oranjefeest!

vi ei
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 Fl ETSSPECIALI ST
BLEU Ml N K 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 !

Woensdag 26
augustus

23e Rabo ronde
van Wichmond
Ook dit jaar organiseert de RTV
Vierakker-Wichmond weer de ron-
de van Wichmond zij doen dit jaar
voor 23e keer. Na enkele jaren
slecht weer hoopt de organisatie
het dit jaar eens droog te houden.
Het gewijzigde programma ziet er
als volgt uit
17.00 uur Rabo dikke banden race
wedstrijden voor dikke dikke ban-
den, voor de jeugd vanaf 8 jaar.
17.30 uur Veteranen 50 km
19.00 uur elite/ neo amateurs/ cyclo-
sportieven 70 km

Nieuw in het programma zijn eli-
te/neo amateurs een éénmalig ge-
beuren zo kunnen de amateurs van
de RTV zich ook eens in Wichmond
in de kijker rijden. En natuurlijk ho-
pen we ook op veel deelname van-
uit de Wichmondse jeugd bij de
Rabo dikke banden race voor in-
schrijving is mogelijk via strooifol-
ders en via de organisatie voor een
Rabo-valhelm wordt gezorgd. Aan
de omwonenden: Hou deze avond
het wielerparcours autovrij, mocht
u toch weg moeten neem even con-
tact op met de organisatie.

Loy Taken tel.: 44 17 28
Rudi Peters tel.: 44 16 78

Optocht van
praalwagens zaterdag 29
augustus om 14.00 uur

Tuinverlichting
Het gehele dorp is feestelijk verlicht
en biedt een feeërieke aanblik. Dit
jaar willen we dat nog weer verbe-
teren door nog meer aandacht te
besteden aan het gemeentelijk
groen en de kerken. Iedereen is nu
al in de weer, om u in de feestweek
iets moois te laten zien. Dus ver-
wachten we u, in de feestweek van
22 augustus t/m 30 augustus, om
een kijkje te komen nemen in ons
prachtig verlichte dorp, waar sfeer-
volle verlichte tuinen en gebouwen
een sprookjesachtige aanblik bie-
den. Tot ziens en een prettig
Oranjefeest gewenst!

De tuinverlichtingscommissie



Hondsdolheid is al meer dan vierdui-
zend jaar een gevreesde ziekte die
van dieren op de mens kan worden
overgebracht. In diverse landen van
Europa heerst deze ziekte onder die-
ren.

De vos is berucht als overbrenger van de
ze ziekte, maar de laatste jaren wordt de
ziekte ook nogal eens aangetoond bij
vleermuizen. Hondsdolheid wordt af en
toe ook in ons land gediagnostiseerd. In
1996 is bij een konijn op een kinderboer-
derij hondsdolheid vastgesteld en in
1997 is het virus geisoleerd uit vleermui-
zen in Friesland. 2 weken geleden is
hondsdolheid vastgesteld bij een paard
in het Duitse Stadtlohn, niet ver van
Winterswijk. Dit is een op zich staand
geval waarbij tot nu toe niet duidelijk is
hoe dit paard aan deze ziekte is geko-
men.

SYMPTOMEN
Hondsdolheid, officieel rabies genoemd
(in het duits Tollwut), is een door een vi-
rus veroorzaakte infectie van zoogdie-
ren. Dus ook een kat, koe, paard, muis of
mens kan de ziekte krijgen. De ziekte
wordt meestal overgebracht door de beet
van een besmet dier. Na zo'n beet kan
het twee weken tot een jaar duren voor-
dat de eerste ziekteverschijnselen zich

openbaren. Men onderscheidt bij de
hond drie in elkaar overgaande fasen:
1. Het malancholische stadium. De

hond is psychisch niet normaal. Hij
kruipt weg in een hoek of is juist over-
dreven druk. Hij weigert normaal
voedsel, maar slikt allerlei vreemde
voorwerpen in.

2. Het razernij stadium. In dit stadium
gaat de hond zwerven en wordt agres-
sief. Het zieke dier bijt vaak zo hard
dat zijn onderkaak breekt. Dit stadi-
um is voor andere dieren en de mens
gevaarlijk

3. De verlammingsfase. Deze fase wordt
gekenmerkt door verlammingen, bij-
voorbeeld afhangende onderkaak en
verlamming van de oogspieren waar-
door een starre buk ontstaat en de die
ren scheel kijken. Tenslotte worden ze
apathisch en sterven, mede door ver-
lamming van de ademhalingspieren.
Het gehele ziekteverloop duurt in de
regel niet meer dan een week

De symptomen bij de kat komen overeen
met het beeld bij de hond. Katten wor-
den zeer agressief. Wonden, veroorzaakt
door krabben van een besmette kat, zijn
zeer gevaarlijk. Een besmet paard heeft
vaak jeuk en is rustig en schrikachtig.
Opvallende symptomen bij de zieke
mens zijn watervrees en agressiviteit.

VOORZORGSMAATREGELEN
Zoals reeds gezegd, ziet men de ziekte
voornamelijk bij in het wild levende die
ren en dan met name vossen en vleer-
muizen. Wanneer u een ogenschijnlijk
tamme vos ziet lopen, moet u deze niet
proberen te benaderen. Een levende
vleermuis, die zich laat pakken, moet u
vooral laten zitten. Raak geen dode vos of
vleermuis aan, maar meld uw vondst bij
de plaatselijke politie. Als u gebeten
wordt door een verdacht dier (ieder
agressief zoogdier in een land waar de
ziekte voorkomt, is in principe verdacht!)
moet u de wond goed laten bloeden en
vervolgens uitwassen met groene zeep of
zeepsop. Nadat u de zeep hebt wegge
spoeld, moet u de wond desinfecteren
met jodium of alcohol. Ga zo spoedig
mogelijk naar een arts of ziekenhuis.
Wanneer uw hond of kat gebeten wordt,
moet u de wond op dezelfde wijze be
handelen. Eencorrect geënt hond of kat
zal echter geen hondsdolheid krijgen.
Gezien het belang van de vos in de ver-
spreiding van hondsdolheid is het ge
wenst dat de vossenstand op een laag
peil wordt gehouden

ENTING
In Nederland is het niet verplicht om
hond of kat te enten tegen hondsdol-
heid. Het is wel verplicht om uw hond te

laten enten als u hem meeneemt naar
het buitenland. De officiële veterinaire
autoriteiten zien op dit moment nog
geen aanleiding om maatregelen voor
het grensgebied af te kondigen. Gezien
de nabijheid van het verdachte gebied is
een advies om uw hond en/of kat vrijwil-
lig te laten enten op zijn plaats voor de
Achterhoek. Ook bij paarden die in con-
tact kunnen komen met vossen of vlees-
muizen (weiden in een bosrijke omge
ving) kan een vrijwillige enting overwo-
gen worden. Het wordt u ontraden om
uw huisdier, ook al is het dier beschermd
door een rabiësenting, mee te nemen
naar het verdachte gebied in Duitsland.

ENTCAMPAGNE HONDSDOLHEID
Na de diagnose hondsdolheid bij een
paard over de grens in Stadtlohn, advise
ren wij om uw hond, kat eventueel paard
te laten enten tegen deze ziekte. U kunt
bij ons terecht op woensdag 19 augustus
van 14.00 tot 17.00 uur. Op deze middag
zal gereduceerd tarief gelden.

Dierenkliniek Hengelo- Keijenborg
Dierenpraktijk Ruurlo
Dierenpraktijk Steenderen - Baak e.o.
Dierenpraktijk Vorden.

Kunstmarkt Vorden goed bezocht:

Exposanten tevreden

"Nee hoor. We vinden het echt niet te
warm. Er waait hier rondom de kerk
een lekker windje. Best uit te hou-
den", zo sprak één van de exposanten
zaterdag op de Kunstmarkt in
Vorden. Behalve tevreden over het
weer, waren de meeste kunstenaars
ook tevreden over de publieke be-
langstelling met daarbij het accent
op de verkoopresultaten.

Veel toeristen op de fiets die maar al te
graag bereid waren om op een van de ter-
rasjes in het centrum van het dorp te
pauzeren, om tegelijkertijd een kijkje te
nemen op de Kunstmarkt. Voor de lief-
hebbers van kunst een gevarieerd aan-
bod.
Om een greep te doen. De uit Sneek af-
komstige kunstschilder Wiebe van der
Zee, die nationale bekendheid geniet op
het gebied van schilderijen met afbeel-
dingen van koeien. "Ik schilder veel He
ver koeien in combinatie met het land-
schap dan dat ik paarden schilder.
Koeien kun je in zijn algemeenheid
schilderen. Bij paarden is het schilderen
meer gericht op het dier van de eigenaar
zelf'. Overigens is Wiebe van der Zee
geen onbekende in Vorden. Hij komt hier

al jaren. "Dus uiteraard ook tevreden met
de omzet", sprak hij met een veelbete
kende glimlach.

Op de Kunstmarkt prachtig geschilderde
sportportretten van Wielard van den
Abeelen uit Baarn. Wielrenners in actie
en bijvoorbeeeld voetballers in een kop-
duel verwikkeld. Luuk Ottens uit
Bemmel met een fraaie verzameling van
gebrandschilderd glas in lood. Ook viel
er veel keramiek te bewoneren zoals
handgevormde keramiek van An Rijpers
uit Eindhoven. Broches uit keramiek van
M. Derix uit Winssen.

An Broek-Fitters uit Rosmalen experi-
menteert al zo'n vijftien jaar met het ver-
vaardigen van natuurschilderijen. Een
collectie bestaande uit prachtige collages
van bloemen en grassen. Allerhand op
paneel geschilderde figuren van Maria
Huyben uit Arnhem en niet te vergeten
te vermelden de etsen van Wim van de
Meij uit Zutphen. Etsen geïnspireerd
door onder andere het fraaie IJssel-
landschap. Diverse kunstenaars met ex-
posities briefkaarten, waarvan exempla-
ren op zeefdruk. Vrolijke tekeningen van
Ger Stadman uit Ruurlo.

Voor de bijna 85 jarige kunstenares Riek
Schagen uit Vorden wel een bijzonder
druk weekend. Niet alleen een tweedaag-
se expositie rondom haar atelier aan de
Nieuwstad, ook op de Kunstmarkt was
de krasse Riek Schagen met een collectie
vertegenwoordigd.
"Het gaat goed hoor. Ik heb zojuist nog

een prachtig schilderij verkocht", zo ver-

telde Riek Schagen tijdens ons "rondje"
langs de diverse stands! Kunstenaar Bert
Mens uit Almelo, die deze Kunstmarkt al
jaren in samenwerking met de plaatselij-
ke VW organiseert, zal ongetwijfeld vol-
gend jaar weer met uit diverse windstre
ken afkomstige collega's in Vorden neer-
strijken. Want ook in Vorden geldt: Kunst
is in!

Diplomazwemmen
In zwembad In de Dennen was er voor
de derde keer dit seizoen de mogelijk-
heid een zwemdiploma te behalen. De
kandidaten werden beoordeeld door
Jet Smit, Heino Bruil en Martin PülSVTclclJJ
Westerik. Namens de NRZ was me *
vrouw A. van Doren uit Zevenaar aan-

met springen van de plank: Anneleen
Bosma, Jeroen Ringlever. Zaterdag 29
augustus is er voor de laatste keer dit
zomerseizoen gelegenheid een zwem-
diploma te behalen.

wezig.
Voor diploma A slaagden Lianneke Bos-
ma, Debbie van de Vlekkert, Willem
Bansema, Joachim Akkul en Jurriaan
Groenhuijzen. Diploma B: Ilze Was-
sink, Lisette Arfman, Mariot Horstman,
Iris Velthuis, Niels Scheffer, Iris Elbrink
en Ariet Kieskamp. Basisdiploma: Ilze
Wassink, Thijs Lijftogt, Riek Lenselink,
Djorne Toebes, Michelle Hesselink.
Zwemvaardigheid I: Annemarie Med-
dens, Dorine Ringlever, Maurice
Korenblik, Gerdien Robbertsen en
Sophie Wullink. Zwemvaardigheid II;
Marije Speijers, Madeion Beijen en
Emmy Vrielink. Zwemvaardigheid II

Tijdens de braderie in Vorden op 16 juli
hield de Rabobank een prijsvraag met als
onderwerp de Tour de France. Ingevuld
moest worden wie de uiteindelijke win-
naar van de Tour zou worden en waar-
voor de bolletjestrui staat.
Honderden deelnameformuh'eren wer-
den ingevuld. De renner Pantani was bij
velen toch al wel de favoriet. Loting
moest dan ook beslissen wie de winnaars
werden van kleding uit de collectie van
de Rabobank wielerploeg. De eerste prijs
was voor L. Jansen uit Hengelo. De twee
de en derde prijs was voor respectievelijk
E. Nieuwenhuis en E. Hulshof uit Vorden.
De winnaars hebben hun prijs inmiddels
ontvangen.



Plitertfp
Piu inlevering van uw volle kleuren film 24 of 36

opnamen
GRATIS poster 30/45 naar keuze.

Deze aktie te geldig de maand augustus
en september

groetjes

Dorpsstraat 20 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

Seezo Uniformen is een gespecialeerde producent en
leverancier van uniformen, hoofddeksels en accessoires.
Talloze gerenommeerde bedrijven, overheidsinstellingen
en verenigingen behoren tot de afnemers van onze
voortreffelijke produkten, waarop de trefwoorden
vakmanschap, maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

Seezo Uniformen zoekt enkele energieke:

THUISWERK(S1 )ERS
die op korte termijn in dienst kunnen treden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring
in de uniformen- en

COFFEECORNER • RESTAURANT • CATERING

SluiT
Laarstraat 1 ZUTPHEN

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

TIJDENS DE ZOMERFEESTEN
WOENSDAG 12 AUGUSTUS

Vanaf 13.00 uur in de binnenstad;
broderie
demonstraties streetdance en folkloristische
dansgroep
streetparade "ponchartrain jazzband"

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

PA U L
CHEVROLET EN
DEROCKIN'
CADILLACS

avond-optredens: 19.00-23.00 uur

DWANGSTOORNISSEN
"vanuit de praktijk van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid'

Sommige mensen verdoen veel
van hun tijd met dwanghande-
lingen. Gaai^et huis n a u w e l i j k s
u i t , verlie^^Biciale con t ac t en
Zij l i j d e n aanren dwangstoornis
Dwangstoornisscn kunn.cn ver-
schi l lende vormen aannemen:
steeds terugkerende, ongewilde

gedach ten , eon l ro lcdwang (be-
paa lde /.aken steeds herhalen) ,
twijfelzuchl (alsmaar aarzelen bij
een keu/.e), smetvrecs.

I I K K K K N T t J I K I S ?
Het Na t ionaa l Fonds (ïeestelijke
Volksgezondheid (NFüV) ver-

strekt u gra t i s themabrodnires.
Bel het NI ;GV: 030 - 297 1 1 97,
of s c h r i j f ' naar N1:GV, postbus
5103, 3502 JC UTRECHT.

lirover praten? Bel de Korre la t ie
H u l p l i j n : 030-233 1335

Schriftelijke sollicitaties kunt u
richten aan de direktie van:
Seezo Uniformen Verkoop Mi|, B.V
St. Janstraat 38, 7256 BC te Keijenborg.

Seezo Uniformen St. Janstraat 38, 7256 BC Keijenborg Gld.

'Omdat het verser is'
Zutphmseweo IA - Telefoon (0575) 55 18 85

heerlijk zoete MANDARIJNEN cgg

blanke WITLOF
kilo

950
fci

heerlijk zoete PRUIMEN
kilo

Q98
O«

ARTISJOKKEN
4 stuks 5« gratis!!!

IflOO
1 U •

voorgekookte AARDAPPELSCHIJFJES O98
kilo éLm

HAM/PREI-SALADE
200 gram

OQA
fmm

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 12 t/m zaterdag 15 augustus

449
PETRELLA verse roomkaas met bieslook A 4 Q

100g«am •••

ROOMBRIE
100 gram l?8

BAKCAMEMBERT
per pak 695

BOURGOGNE PINOT NOIR
per fles

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

| OQ5
IfltL*

Computerforrnu/»eren

penodieken Qu/tant/es

)l>l KKI RIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329



GELEDEN

Je kunt hem het beste met Turkse siga-
retten laten beginnen, zei Hassink van
de tabakswinkel op de hoek van Het
Hoge en de Raadhuisstraat. De Turkse
tabak is over het algemeen niet scherp
en als je zoon wat gevorderd is met ro-
ken, kan hij overschakelen op Engelse of
Amerikaanse sigaretten. Die zijn wat
pittiger en er zit wat meer nicotine in.
Daar heb je als roker meer aan, maar
het is het beste te beginnen met Turkse
sigaretten, hoewel je het met
Egyptische ook goed kunt leren.

Zit er veel teer in, vroeg de vader die op
deze zaterdag voor het eerst voor zijn
zoon naar de tabakswinkel ging omdat
"t ried is dat de jongen mee doet als d'r
wordt gerookt'.

Ik weet er niet alles van, zei Hassink,
maar ik denk dat in deze sigaretten on-
geveer evenveel teer zit als in pijptabak
en sigaren. Of het heel slecht is voor de
gezondheid, ik weet het niet. Dokters
roken trouwens ook, hoewel . . in

'EEN TEVREDEN ROKER IS GEEN ONRUSTSTOKER'

Vorden zie je dat niet zo. Maar niemand
gaat dood voor zijn tijd. Misschien valt
het mee met de teer, zei de vader, maar
of het goed is de longen te asfalteren be-
twijfel ik wel eens.
De jongens moeten meedoen als ze een
jaar of veertien zijn. Het is gewoonte, de
gang van zaken zogezegd, dat op de
jeugdverengingen van de hervormden
en de gereformeerden de jongens in de
pauze roken als ze eenjaar of veertien
zijn. Elke week nemen ze een sigaret
mee naar de vergadering van de kna-
penvereniging of de jongeliedenclub. In
de pauze steekje dan de sigaret op, je
begint met gewoon in- en uitblazen van
de rook, maar na een paar weken pro-
beer je over de longen te roken. Je moet
dan de rook een poosje binnen houden.
Kijk, als je dat kunt, dan ben je een ech-
te roker geworden. Je hoort er bij, bij het
grote volk zogezegd. Lukt het niet, het
over de longen roken, dan ben je geen
echte roker maar ben je blijven steken
op het niveau van een schoorsteen. En
dat is j e eer te na.

Als je niet naar een jeugdclub ging, dan
leerde je het roken op een andere
plaats, in de rust van het voetballen kon
dat mooi. De vaders waren verder gevor-
derd i nde kunst van het roken: zij nut-
tigden geregeld een met tabak gevulde
pijp of staken een sigaar op. Dat laatste
gebeurde nog eens extra zondags. Bij
christelijke mensen na kerktijd en het
was vaste gewoonte, haast ingegeven
door hogere gedachten, dat als de domi-
nee met een ouderling bij gemeentele-
den op bezoek kwam, er voor elk een si-
gaar lag te wachten. Aan de wand hing
in veel huizen een in koper geëtste
spreuk: "Een tevreden roker is geen on-
ruststoker'. Dat was weliswaar geen bij-
beltekst, maar hij hing wel op dezelfde
hoogte aan de muur.
Bij de roomsen leerde je het roken niet
tijdens de voorbereiding voor de eerste
communie, maar de pastoor ging de pa-
rochie wel voor in het waarderen van de
tabak. Hij had zelfs van de gereformeer-
de professor Waterink - eertijds predi-
kant in Zutphen - vernomen dat roken

behoorde tot de goede werken: het ver-
branden van afgoden. De hervormde
jongens (toen jongeren genoemd) leer-
den het roken in een zaaltje van ge-
bouw "Irene' op Het Hoge en de gerefor-
meerde jongens (knapen en jongelin-
gen geheten) werd dit vermaak bijge-
bracht in de kerkenraadskamer aan de
Zutphenseweg.
De kerkelijke gesheidenheid werd als
een soort onafwendbaar lot aanvaard,
maar uiterlijk was er overeenstemming:
een tevreden roker was geen onruststo-
ker. Tijdens de preek werd pepermunt
genuttigd en er waren mannen die de
lering en de vermaning van de dominee
ondergingen terwijl ze genoten van een
sappige tabakspruim achter de kiezen.
Tijdens het bidden borg je de pruim op
in de koperen tabaksdoos. Ook daarin
stemden hervormden en gereformeer-
den hartelijk overeen.
Het was niet veel, maar toch. Om dank-
baar voor te zijn ... Of niet soms?

GJ. BREUKER

Waarom zo'n haast?
Stap eerst eens bij ons binnen. Wij tonen u graag de nieuwste huwelij kskollektie

U mag de monsterboeken mee naar huis nemen,
dan kunt u rustig uitzoeken

Bij uw bestelling ontvangt u een leuk presentje.

X AGENTSCHAPPEN:

FILIALEN:

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0676 612306 - FAX 646492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

STUDIO CONTACT
De heer en mevr. Mol adviseren u gaarne.

BARCHEMSEWEG 7 v/h kapsalon de Vries
Tel. (0573) 45 12 86

WEEVERS DRUK
'ELHEM • HALSEWEG f 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 «25053

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

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld. - tel. 462062

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

Mevr. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
BEGONIASTRAAT 3 - 7221 AL STEENDEREN

TELEFOON 45 23 98

ACQUISITIE

MEVR. M. MASSELINK-WULLINK

Margriethof 30, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 55 59





ballonvlucht
Keurslager Vlogman, bakker Schurink en Autobedrijf Groot Jebbink in Vorden
bieden u de mogelijkheid om op zondag 23 augustus een gratis ballonvlucht
te maken na afloop van de finale van het 8e Wim Kuiperjeugdvoetbaltoernooi.
U moet er alleen wel wat voor doen. Op deze pagina staat een prijsvraag. De
goede antwoorden op deze prijsvraag dient u tijdens het Wim Kuijper-
toernooi van w Vorden te deponeren in de daarvoor bestemde bus die op het
voetbalveld staat. Dit kan nog tot de finalewedstrijd die plaats heeft om 1 5.45
uur. In totaal zullen acht personen een gratis ballonvlucht maken. De trekking
vindt plaats voor de finale van het jeugdvoetbaltoernooi. Na de finalewed-
strijd gaan de acht prijswinnaars - als het weer goed is - de lucht in met de bal-
lon.

--fcî ^ -j

Prsvraag
1 . Wat kost in de week van het Wim Kuijpertoernooi de

'Wim Kuijper Steak' per 100 gram bij Keurslager Vlogman?
2. Hoeveel broodjes zitter er in de glazen stolp

bij bakker Schurink?
3. Welke spaarmogelijkheden kent u nog meer naast de Shell-

zegel bij Shell-tankstation/Autobedrijf Groot Jebbink?
4. Wat is bij Autobedrijf Groot Jebbink het prijsverschil tussen

een Daewoo Matiz S en Daewoo Matiz SE?

Het is de bedoeling dat u bij de bovenstaande bedrijven een kijkje gaat nemen in
de winkel.Wie alle antwoorden goed heeft en zondagmiddag 23 augustus tot de
gelukkige prijswinnaars behoort, maakt op die dag een gratis ballonvlucht.

Antwoorden:
1.
2.

Naam:
Adres + postcode:
Woonplaats
Telefoonnummer:

Wim Kuijper Toernooi
op 22 en 23 augustus
Op de velden van voetbalvereniging
Vorden heeft zaterdag 22 en zondag
23 augustus het 8e Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi plaats voor D-
pupillen. Door de deelname van
Bayer Leverkusen 04 en MSV
Duisburg mag dit toernooi zich even-
als vorig jaar weer internationaal
noemen. Naast deze twee Duitse
teams doen verder alle Nederlandse
topclubs mee aan het Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi.

In poule A gaan op zaterdag 22 augustus
vijf teams van start. Dit zijn PSV, KNVB
District Oost, MSV Duisburg, Feyenoord
en W Vorden. In poule B voetballen
Bayer 04 Leverkusen, Ajax, Willem II,
Sparta en VW. De toernooicommissie is
blij met opnieuw de komst van de beide
Duitse teams. Deze stonden in 1997 te
genover elkaar in de finale, waarbij MSV
Duisburg na een spannende wedstrijd
met 3-2 winnaar werd van de Kuijperwis-
selbeker.

PRIJSVRAAG
Keurslager Vlogman, bakker Schurink en
Autobedrijf Groot Jebbink in Vorden bie-
den u de mogelijkheid om op zondag 23
augustus een gratis ballonvlucht te ma-
ken na afloop van de finale van het 8e
Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi. U
moet er alleen wel wat voor doen door
middel van een prijsvraag. De goede ant-
woorden op deze prijsvraag dient u tij-
dens het Wim Kuijpertoernooi van W
Vorden te deponeren in de daarvoor be-
stemde bus die op het voetbalveld staat.
In totaal zullen acht personen een gratis
ballonvlucht mogen maken. De trekking
heeft plaats voor de^fcale van het jeugd-

voetbaltoernooi. Na de finalewedstrijd
gaan de acht prijswinnaars - als het weer
goed is - de lucht in met de luchtballon.
De ballonvlucht wordt financieel moge-
lijk gemaakt door keurslager Vlogman,
bakker Schurink en Autobedrijf Groot
Jebbink.

SPONSORS
Jan Borgonjen, voorzitter van de toer-
nooicommissie, laat weten dat het 8e
Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi me-
de mogelijk wordt gemaakt doordat ver-
schillende bedrijven tegen zeer geredu-
ceerde prijzen of zelfs voor niets hun
diensten aanbieden. "Alleen op die ma-
nier is het mogelijk om bijvoorbeeld op
zaterdag bij Huize De Voorst de spelers
een maaltijd aan te bieden. Verder zijn
we blij dat het bedrijfsleven uit Vorden
en omgeving weer opnieuw bereid was
een advertentie in de Kuij perkrant te zet-
ten die volgende week als bijlage van
Weekblad Contact verschijnt. Zonder de
steun van deze winkeliers en bedrijven
zouden wij nooit een Wim Kuijper-
toernooi kunnen organiseren. Om iets
terug te doen naar de sponsors en adver-
teerders bieden wij hen op zaterdag-
avond 22 augustus een sponsoravond
aan bij Huize De Voorst", aldus Jan
Borgonjen.

Tijdens deze sponsoravond zal de heer J.
Verhaert een lezing geven over de rol van
sport in de samenleving en de relatie tus-
sen het bedrijfsleven en de sport. De heer
Verhaert houdt zich voor de KNVB en
NOC-NSF bezig met sponsoring. De spon-
soravond bij Huize De Voorst wordt geor-
ganiseerd door de sponsor- en pr-com-
missie van voetbalvereniging Vorden.

De Vijfsprong
Woensdagavond l^pigustus wordt er
op het biologisch- dynamisch bedrijf
"De Vijfsprong" een rondleiding geor-
ganiseerd. Tevens bestaat de mogelijk-
heid ter plekke eigen zuivel- en groen-
teprodukten te kopen.

Wiel c r s port
Jan Weevers, lid van RTV Vierakker-
Wichmond reed vorige week woens-
dagavond in Zutphen een opvallende
koers. Weevers demareerde vrij snel na
het startschot samen met drie andere
renners uit het peleton en bouwde een
grote voorsprong op. De kaarten bij de
amateurs leken snel geschud. Weevers
kwam echter enkele ronden voor de fi-
nish de man met de hamer tegen. Hij
moest de kopgroep laten wegrijden.
Zelfs een achtervolgende groep kon hij
niet meer bijbenen. Uiteindelijk ein-
digde Weevers als 17e. Winnaar werd
Covert de Leeuw uit Harderwijk.
Rudi Peters uit Wichmond behaalde bij
de veteranen een knappe derde plaats
in de wedstrijd in Zutphen. Winnaar
was hier Fred Keiler uit Beekbergen.
Zaterdag 8 augustus reed Peters bij een
wedstrijd in Varik bij Tiel naar een ne-
gende plaats.
Ook zondag 9 augustus reden er RTV-
ers. Ondanks het warme weer reed
Martin Weyers in Neede naar een
zwaar bevochten achtste plaats. Een
goede prestatie gezien het deelnemers-
veld. Eerste was Wout Lammertink uit
Kampen. Sander Olijve uit Neede be-
haalde een derde plaats.
Rudi Peters startte zondag 9 augustus
in Nieuwegein. Halverweg de de koers
ontstond er een kopgroep van negen
renners. Deze behaalden een grote
voorsprong. Peters kon niet meesprin-
ten voor de overwinning. Hij kreeg een
langzaam leeglopende band en moest
uiteindelijk genoegen nemen met een
negende plaats.

V i s s c n
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield in samenwerking
met de plaatselijke VW een viswed-
strijd in de Berkel bij Eefde. Niet alleen
vakantiegangers uit Nederland waren
van de partij. Ook Duitse toeristen die
meteen iieten zien hoe je in "den
vreemde" een visje op het droge krijgt.
Winnaar werd namelijk Herr Boll uit
Stadlohn. Hij ving 2500 gram, genoeg
voor de eerste prijs. De tweede prijs
ging naar zijn stadgenoot Herr
Zimmermann. Hij kwam tot 2100
gram. De derde prijs een broer van de
winnaar: S. Boll eveneens uit Stadlohn.
Hij ving 1720 gram. In totaal waren er
21 deelnemers die 16.840 gram vis vin-
gen.

P u n r d c n s p o r t
Zaterdag l augustus was er een wed-
strijd voor ponies in Markelo. Bart
Hartman van LRen PC De Graafschap
behaalde met Brenda een derde prijs
met 164 punten in de klasse B dres-
suur. Nicolle Lentink met Offen Minos
werd tweede met 169 punten in de
klasse L dressuur. Sandra Kappers met
Jasper behaalde een eerste prijs met
169 punten in de klasse L. Verder werd
Sandra Kappers met La Belle Banoe
tweede in de klasse L met 168 punten.
Ook behaalde zij een tweede prijs bij
het L springen.

/) 11 i v c' n s p o
De leden van de PV Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf St. Quentin over
een afstand van 330 kilometer.
De uitslagen waren: G. en H. Boesveld
l, 2, 3, 4, 8, 9, 12,, 17; A. en A. Winkels
5, 6, 7, 14, 15, 16; W. Oldenhave 10; H.
Stokkink 11; T. Jurriens 13; M. en A.
Schuerink 18; J. Meyer 19; H. Eykel-
kamp 20.



Heeft u last van

WESPENN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten

ongedierten
Tel. (OS75) 55 32 83

06-51 106955

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Banden, velgen, uiHaten, accu's,
, APKe.d.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTAIAff
AVT08ANDCN

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

DE KAPSTER
3IJ U AAN HUIS,'
VOOR HET HELE
GEZIN

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

DRUKKERIJ
WEEVHÏS
VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

COFFEECORNER • RESTAURANT • GRILL

Laarstraat 1, TEL. (0575) 51 19 22 FAX (0575) 54 27 26

GEVRAAGD MET SPOED:
(I.V.M. STEEDS GROTERE DRUKTE IN RESTAURANT EN CATERING)

• ERVAREN SERVEERSTER
LEEFTIJD CA. 18-20 JAAR, VASTE DIENSTBETREKKING

• ERVAREN SERVEERSTER
VOOR CA. 20 UUR PER WEEK

• OPROEPKRACHTEN VOOR BEDIENING EN
AFWASKEUKEN

Tel.: 0575 51 19 22

LU

..o
Wicanders pfrketvlocren van
echt hout hebben altijd een
kern van kurk.
Een ware weldaad om op te
lopen. Prettiger, rustiger,
comfortabeler. En beter
bestand tegen hoge hakken en
zwaar meubilair.
Wicanders vloeren zijn oog-
verblindend mooi en gemak-
kelijk in onderhoud en met
10 jaar slijt-garantie

Een aantal Wicanders vloeren
brengen wij nu voor een
speciale zomer-actie-prijs

van 109,50 voor

03

O

O

DELGSPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

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

mode voor
het héle gezin

fashi

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

zo ju er
•̂•̂ ^^ ^^W*^^^^^^BiH^^^l^^Mk ^^BP* ^^BJll^^ ^BBBk^BBMk

vanaf woensdag 12 augustus koopt u voor

DE HELFT VAN DE HELFT
Dit mag u niet missen, De laatste zomerartikelen

gaan nu bijna allemaal voor 75% korting de deur uit!

\ \

e ff.
efc.

efc.
loop even binnen, mant net loont altijd de moeite



ZOMIKOPWMING
WWKOOM-

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,-
voor 2150,-

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

U'fe-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,-

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

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

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

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 cm
van 1295,- VOOr 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,- VOOr 2295,-

Slaapkamer in alpine wit
met achterwand -f 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 1995,- VOOr 1395,-
Mooi metalen be<^
met rieten hoofd- er>P?teneind
incl. 2 nachtkastjes 1607200 cm
van 1995,- voor 1495.-
Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

LEDIKANTEN
Nostalgisch houten ledikant
in geel + blauw massief grenen
90/200 cm nu 695,-
Treco bedombouw
alpine wit MDF 180/200
van 1195,- voor 749,-

,302990,- -

Grote collectie
senioren ledikanten

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

2-persoons sierlijk stalen ledikant
antiek karakter in Sandstone kleur

incl. 2 auping spiralen
l40/200cm

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,-

'

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,-

VOOWEL

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16
één zijde wollen afdeklaag.
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,-

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,-

cm dik met aan
5 jaar garantie.

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

VOOr 229,-
VOOr 259,-
VOOr 259,-
VOOr 289,-
VOOr 459,-

Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

BESPARENDE
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
80/1 90 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,
80/1 90 cm
van 1395,- VOOr 995,-

Crenen slaapkamer
Norvège
Donker gebeitst, incl. 2 bijpassende nachtkast-
jes. Leverbaar zowel in 140, 160 als 180 breed
140/200, van 1695,- HU 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.

Deventer

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

Voetganger*- R»bo 6»nk
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