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Vordense jongelui naar Amerika
Vrijdag 16 juli vertrekken 11
Vordense jongens en meisjes
voor een drie- weeks bezoek
naar Amerika. Dat gebeurt in
het kader van Operation
Friendship. Een uitwisseling
tussen buitenlandse jongeren
met onder andere als doel el-
kaars cultuur te leren kennen.

Gedurende hun verblijf in het bui-
tenland worden de jongelui on-
dergebracht bij gastgezinnen,
waardoor de kosten zo laag moge
lijk gehouden kunnen worden.
Wel zijn de ouders, wier kinderen
met zo'n trip meegaan, verplicht
om het jaar daarop zelf gastvrij-
heid te verlenen. Vorig jaar zijn
een groep Amerikaanse jongeren

in Vorden te gast geweest. Vandaar
nu het tegenbezoek aan de States.

De Vordense jongens en meisjes
gaan, om precies te zijn naar het
stadje Scenectady in de staat New
Engeland dichtbij de grens van
Amerika en Canada. Het grappige
is dat dit in de directe nabijheid
ligt van Amsterdam en Rotterdam.
Twee Amerikaanse dorpen die,
waarschijnlijk door emigranten
destijds, naar onze twee steden
zijn vernoemd! Tegelijk met de
groep jongeren uit Vorden, ver-
trekken ook groepen uit Soest,
Baarn, Veenendaal en Doetinchem
naar New England. Het program-
ma in Amerika bevat onder meer
een bezoek aan Montreal. Voor

een nadere kennismaking (Ameri-
kanen en Nederlanders) wordt er
enkele dagen in de nabijheid van
een meer, gekampeerd. Voorts be-
zoeken aan pretparken, histori-
sche plekken en aan specifieke
Amerikaanse sportwedstrijden.
Ook wordt een aantal dagen bij
gastgezinnen doorgebracht.
Vrijdag 6 augustus worden de jon-
gens en meisjes weer in Nederland
terug verwacht.

Volgende week, zaterdag 24 juli,
vertrekt nog een groep Vordense
jongelui namens Operation Friend-
ship. Zij brengen een bezoek aan
Tsjechië. Net als de 'Amerika-gan-
gers' ook voor hen in Tsjechië een
aantrekkelijk programma. Onder

Opbrengst
ANGO-collecte
Graag wil men alle mensen uit
Vorden en Wichmond die een bij-
drage hebben geleverd aan de na-
tionale ANGO-collecte hartelijk be-
danken. De collecte heeft in de ge-
meente Vorden f 4.752,- opge-
bracht. De bijzondere dank gaat
uit naar de collectanten en de or-
ganisatore van deze collecte.
Mensen die bereid zijn een deel
van hun vrije tijd te geven voor een
goed doel.

De huidige tijd kenmerkt zich
door drukte; iedereen heeft het
druk en niemand heeft tijd. Maar
gelukkig zijn er uitzonderingen
die de regel bevestigen: de vrijwil-
ligers. Ze kunnen niet genoeg in
het zonnetje worden gezet en ze
verdienen ons aller respect.
Dankzij hen kan een organisatie
als ANGO mensen met een handi-
cap helpen. Hulp die zij mogelijk
hebben gemaakt!

Opbrengst collecte
De collecte van de Epilepsie be-
strijding te Vorden heeft f 5.305,-
opgebracht. De gevers en collec-
tanten die voor dit doel op pad zijn

geweest, hartelijk dank! Vierakker
en Wichmond droegen f 1.642,55
af. De opbrengst zal weer goed be-
steed worden.

Viswedstrij
De Snoekb
Aan de door de hengelaarsvereni-
ging "De Snoekbaars" georgani-
seerde viswedstrijd in de Berkel de-
den 14 man mee. Er wordt wel

eens gezegd dat wanneer zon en
maan gelijk aan de hemel staan
wordt er geen vis gevangen. Dat
gold zeer zeker deze avond, want
er waren slechts zes man die een
visje wisten te verschalken. In to-
taal bedroeg de vangst 15 stuks.

De uitslagen waren: l W. Vreeman
4 stuks - 68 cm; 2 J.Eggink 3 stuks -
52 cm; 3 WAalderïnk 2 stuks - 33
cm; 4 D. Weustenenk 2 stuks - 32
cm; 5 A.Golstein l stuks -18 cm.

Folkloristische fietstocht
De folkloristische fietstocht die
de plaatselijke WV zaterdag-
middag in samenwerking met
"De Knupduukskes" organi-
seerde, trok in totaal 70 deelne-
mers. De fietstocht had een
lengte van 35 kilometer. De rou-
te leidde bewust niet langs de
kastelen. Talloze kleine minder
bekende weggetjes en bospa-
den met daarbij fraaie uitzich-
ten, kortom voor de fietsers een
aangename route.

Of het voor De Knupduukskes zelf
wel zo aangenaam was, zullen we
maar in het midden laten. Zij fiet-
sten de tocht mee, gestoken in

oud- Gelderse boerenkostuums.
Op de fiets ging het nog wel, maar
toen er onderweg inde pauze bij
de familie Snelling aan de
Bekmansdijk nog een optreden
plaats vond, vielen er behoorlijk
war zweetdruppels. Vandaar ook
dat het programma vanwege het
warme weer, werd aangepast.

Niettemin zorgden Wim Dolfijn
en Gerrie Ruesink voor gezellige
ouderwetse accordeonmuziek en
konden de deelnemers aan de
fietstocht zich uitleven met onder
andere "De Drikusman", de "Olde
Step" en meer van dat soort folklo-
ristische dansen.

Willem Oldenhave
schutterskoning Delden
De belangstelling voor het dit
weekend gehouden volksfeest
van de buurtvereniging Delden
was aanmerkelijk groter dan
voorgaande jaren. Het fraaie zo-
merweer was daar mede debet
aan.

Voorzitter Gerrit Rossel toonde
zich verheugd dat de 'leegloop'
vanuit het buurtschap naar elders
een stuk minder is geworden.
"Steeds meer geboren en getogen
jeugdige Deldenaren blijven hier.
Een dat is een goeie ontwikkeling
voor een leefbaar Delden", aldus
Rossel.
Willem Oldenhave, de afgelopen
jaren al twee keer eerder schut-
terskoning, slaagde er voor de der-

de keer in (overigens niet achter el-
kaar) de titel in de wacht te slepen.
Aan dit hoogtepunt van de festivi-
teiten, welke plaats vonden op het
terrein van de familie Scheffer aan
de Nieuwenhuisweg, namen ruim
60 personen deel.
Het ligt in de bedoeling dat er voor
de jeugd in de maand augustus
nog een speciale kindermiddag
wordt georganiseerd. De datum is
nog niet bekend.
Tevens staat er voor leden van de
buurtvereniging Delden op zon-
dag 15 augustus nog een fietstocht
op het programma. De lengte is
circa 25 kilometer.

UITSLAGEN
Vogelschieten: l en schuttersko-

ning Willem Oldenhave; 2 Dick Re
gelink l.vleugel; 3 Bert Regelink
r.vleugel; 4 Gerben Vruggink kop;
5 Frank Bloemendaal staart.
Vaste baan schieten (heren): l Ben-
nie Braakhekke; 2 Henk Broek-
gaarden; 3 Joost Bloemendaal.
Idem dames: l Gerrie Groot Roes-
sink.
Vrije baan schieten (heren); l Wim
Vruggink; 2 Frank Bloemendaal; 3
Gerard Scheffer.
Sjoelen: l Erna Bloemendaal; 2 Na-
tasja Kooien; 3 Rieky Krijt.
Bolero: l Mariska Tiessink; 2 Karin
de Gelder; 3 Bart Tiessink.
Darten: l Wim Vruggink; 2 Moni-
ca Brummelman; 3 André Eggink.
Ringsteken: l Gerard Scheffer; 2
Niels Scheffer; 3 Heidi Vruggink.

meer wordt een bezoek gebracht
aan Praag. Deze jongelui worden
zaterdag 7 augustus weer in Vor-
den terug verwacht.

Afscheidsinterview
met
mevrouw R. Aartsen
Mevrouw Aartsen is - ondanks
dat het al ruim een jaar gele
den is - nog steeds teleurge
steld in de WD. Deze partij
maakte vorig jaar na de ge
meenteraadsverkiezingen een
einde aan het wethouders-
schap van mevrouw Aartsen
en ging in zee met de PvdA en
D66. Het CDA - de grootste po-
litiek partij van Vorden -
kwam daardoor buiten spel te
staan en keerde niet terug in
het college van B en W.

Aan het 'buitenspel' zetten van
het CDA heeft mevrouw
Aartsen een 'katterig gevoel'
oy-gehouden. "Het is me

helder en duidelijk ge
len waarom het CDA niet

meer in het college mee mocht
doen, terwijl er voor ons werk
terdege waardering bestond.
Dat merkte je gewoon".

een uitgebreid interview
zie verderop in deze krant.

namelijk in Vorden bij De Herberg
en bij De Luifel in Ruurlo. De deel-
nemers kunnen tussen 10.00 en
14.00 uur starten.
Voor nadere informatie kan men
bellen 0575- 552644.

Fietsvierdaagse
GelreJong

VRTC organiseert
zomertocht
Zondag 18 juli organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders een
Zomertocht over een afstand van
40 kilometer. Deze 'gezinstoer-
tocht' heeft twee vertrekpunten

Donderdagavond (slotdag) van de
fietsvierdaagse van Jong Gelre
Vorden/ Warnsveld, werd de wis-
selbeker voor de grootste deelne
mende groep in de wacht gesleept
door 'Hartstikke Internationaal'.
Een groep bestaande uit. ( gemid-
deld per avond) 16 personen.
Allemaal asielzoekers in de leef-
tijd 6- 35 jaar, die momenteel voor
een bepaalde periode in het kloos-
ter in de Kranenburg verblijven.

Tijdens de eerste avond vielen een
paar personen uit deze groep van
de fiets, louter en alleen omdat ze
meer oog hadden voor de pedalen
in plaats van voor zich uit te kij-
ken en dan zit een ongelukje in
een klein hoekje niet waar.
Gelukkig niet ernstig en werd er
hartelijk door de groep om dit
voorval gelachen.
Je kunt deze groep gevoel voor hu-
mor niet ontzeggen want de reste
rende dagen werd de naam omge
doopt in 'Hartstikke International
kust het asfalt'! De wisselbeker be
schikbaar gesteld door Bloemen-
daal/ Wiegerinck werd met veel
enthousiasme door de groep in
ontvangst genomen. De op één na
grootste groep was "Vrouwenclub
Medler". Deze dames fietsten, ge
rekend over de gehele week, met
gemiddeld één persoon minder.
In totaal trok deze fietsvierdaagse
van Jong Gelre Vorden/ Warnsveld
ruim 200 deelnemers. Elke avond
was een parcours uitgezet van cir-
ca 25 kilometer, afwisselend rich-
ting Hengelo, Wichmond, Lochem
en Baak.

Weekenddiensten
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. M. Beitler.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 juli 10.00 uur mevrouw D. Rekswinkel-Kets, Steenderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. L. Buitenhuis, Hummelo; 19.00 uur ds.
H.J. Zeldenrijk, Aalten.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 17juli 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 18 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 18 juli 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
18-19 juli pastor J. van Zeelst, Vorden, telefoon (0575) 551735.

Huisarts
17-18 juli dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 17-18juli J.If.Hagedoorn. Lochem, tel. (0573) 251483.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaai Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130, 15,30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 1830-19,45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur,

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

Politie tel. (0575) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30yl8.00 uur. Aartslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzpeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k 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/natuxirgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling Op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-930 uur.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Amicon Info punt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum,Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-
20.30 uur, woensdag 13.30-1730 uur, donderdag 1330-1730
uur, vrijdag 1330-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 1930-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 0930-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17 00 uur, zaterdag
van 1030-1230 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41, Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augus-
tus geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-ie info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05,
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen én voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

VOOR DIRFCTi; DRINGENDE HULP VAN:
poi.nn: - AMIHJI .ANCI: - B R A N D V V Ï I F R telefoon 112

POLITIH VORDI-N:
da- en nacht (0575) 55 12 M b-jï-S- (°55) KM 68 68

BRANDVVI-FR: clajï en nacht 112
AMBULANCE: da" en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1.-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling: als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2.50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

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

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

• Te koop: Honda cirkel-
maaier, 48 cm met opvang en
Strela harkschudder. Tel.
(0573) 45 31 44

• Te huur: partytent type Ho-
liday, 40 ó 55 personen. GNE
figuur. Tel. (0573) 45 26 41

• Te koop: prachtige antieke
3-zitsbank nieuw gestoffeerd
met donkerblauw velours. Vas-
te prijs f 3.000-. Tel. (0575) 55
2996

• Te koop: Vaillant badgey-
Turbo 275/10 EW (2

prijs f 500,-. Tel.
(0575) 55 27 82

• Zondag 18 juli a.s. grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat
2M»chmond, tel. (0575) 44

• Te koop: paardentrailer
z.g.a.n. Tel. (0573) 49 13 15

• Te koop: Shetlandpony
merrie, mooi paardje, lief voor
kinderen. Tevens rijzadel. Tel.
(0573) 49 13 15

• Te koop: Honda cirkel-
maaier 48 cm met opvang,
tevens: Strela harkschudder.
Tel. (0573) 45 31 44

• Bak ze bruin met olijfolie
van de Wereldwinkel

voor uw

Verre vakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81.05

Contactjes?

Het cement
tussen

vraag en aanbod!

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

WOENSDAG 6EHAKTDA6

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

Runder Schnitzels

• 1,75 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 15— per 100 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram achterham
f 1,98

100 gram gebraden gehakt
f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

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

WEEKENDAANBIEDING

MAGERE

HAMLAPPEN
500 gram f5,95

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram l 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +

4 studentensteaks
samen f 7,95

Hef 'Versf" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Heerlijk p S O O O Ö O
Verse Vlaaien Deze week:

keuze uit 30 soorten |f P PC P11 —

monchouvlaai
deze frisse combinatie goed voor 14 punten

f 1R95voor maar l t\Jm

o o o o o o o
Kleinere

perzikvlaai
ncgoed voor 6 punten

voor

ft Zaterdag-aanbieding

^ p^ Kaiserbroodjes
f Q50

Alles even 10¥0or •«•
lekker! O O O O O O O

Een nieuw broodje: C 11 t 11 U U v

vol vitamines, vezels, mineralen en zaden.
Licht verteerbaar en heeft alles wat opbouwt

Zie ook onze dagaanbiedingen

P.S. ledere zaterdag kans op GRATIS vlaai en
iedere donderdag 5 van die heerlijke broden

naar keuze voor 112,95
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

drukwerk dat
gezien wordt.

Het 'gezicht' van

uw bedrijf wordt

mede bepaald
door uw drukwerk.

Het is uw visite-
kaartje dat er
onberispelijk

behoort uit te zien,

zowei in ontwerp,
opmaak, kleur en

tekst.
Goed drukwerk

valt OP... sterker,

het verhoogt de
herkenbaarheid

van uw
onderneming.

Wii ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7291 AH

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



Een stille wens
werd een verlangen
naar jou een klein mens,
jij hebt hoop
door geluk vervangen.

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

MATTHUS
HENDRIKUS
JOH AN N ES

Wij noemen hem

Matthijs

Hij is geboren op 8 juli 1999
om 22.12 uur, weegt 3800
gram en is 53 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Frans en Henrieke
Hilge

Broekweg 3
7234 SW Wichmond
Tel. (0575) 44 13 58

Wij hebben een fantastische
trouwdag gehad en willen ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kaar-
ten en cadeaus.

René & Marianne
Mombarg-Toonk

Hengelo (Gld), juli 1999

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H. Willems
H. Willems-Kornegoor

Berkendijk 1
7251 NW Vorden

DOKTER
DAGEVOS

heeft de

PRACTIJK
GESLOTEN

van maandag 12 juli
t/m vrijdag 6 aug.

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

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

Patiënten wier achternaam
begint met L t/m Z kunnen

terecht bij
dr. Haas,

tel. 55 16 78

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Contactjes?

Het cement tussen
vraag en aanbod!

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst In Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
f huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
«• productpresentaties
*• vergaderingen en congressen
•• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht.

Flink was jij je hele leven,
Moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afstand nemen doet ons zo'n pijn.

Heden overleed op bijna 86-jarige leeftijd mijn lieve
man, fijne vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader

HENDRIKUS GERRIT JAN
HORSTMAN

ECHTGENOOT VAN JANTJE LENDERINK

* 13 juli 1913 110 juli 1999

J. Horstman-Lenderink

Joke en Jan
Toos en Hemmie
Herman en Bertha
Annie en Harry
Una en Herman

klein- en achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend personeel
van Verpleeghuis 'Zuytvenne' te Zutphen voor al hun
goede zorgen.

J. Horstman-Lenderink
De Delle 31
7251 AJ Vorden

Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 13 juli van
19.30 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag
14 juli om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaats hebben om plm.
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan
4 te Vorden.

WVVorden
is verhuisd van

Kerkstraat 6 naar

Kerkstraat 1
Aan allen die hebben meegewerkt om de

verhuizing in zo korte tijd mogelijk te maken,
betuigen wij onze hartelijke dank.

Het verheugt ons dat de dienstverlening
niet hoefde te worden onderbroken.

Tevens danken wij de firma Barendsen
voor de goede samenwerking.

Netbestuur

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 17 juli t/m zaterdag 7 aug.

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. (0575) 55 30 25

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Say chéééése!

5 gehakt 4 AQO

rundergehakt,
per kilo

Cordon Bleus

Mexicaanse
kiprolletjes, per stuk

barbecuesalade
WO gr.

Bij elke 200 gr. gesneden vlees-
waren 50 gr. gratis naar keuze

KeurslagerVlO gttl Bil
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Wij gaan met
vakantie van
maandag 19 juli t/m
maandag 2 augustus.

Zaterdag 17 juli na
12.30 uur gesloten

^— ~~N

Vruchtenschelpen
lekker fris

a 795
voor m •^ • • J

f ^
Perzik-kwarkvlaai

deze week

f O.95
^ J
f" ">

Vrijdag en zaterdag

Ha wa i i-stokbrood je
lekker bij de lunch of tussendoor

205
v

V^ : : J

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0!

f"_^ *\

L. tCHtt rCn
1 BAMtiUlB-O

5) 55 13 84
575) 57 15 28

Geef voor de vergeten
vluchtelingen

Actie
speciale set-aanbiedii

eubele

rlXI-li ZUTPHENSEWEG 15
TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61



Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TeL: (0575) 55 74 74
Telefex: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder D.J. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uw-
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERKEERSBESLUTTINSTELLEN 6O-KM ZONES

Een aantal wegen in Vorden zijn ingericht als 60 km wegen. In de open-
bare voorbereidingsprocedure voor het treffen van deze maatregelen
heeft iedereen zijn of haar visie kenbaar kunnen maken. Nu de uitvoe-
ring bijna gereed is hebben burgemeester en wethouders op 6 juli 1999
besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

1. een maximumsnelheid in te stellen van 60 kilometer per uur op de we
gen / weggedeelten (voor zover gelegen binnen de grenzen van de ge-
meente Vorden):
A:
- Oude Zutphenseweg
- Joostinkweg (vanaf de Oude Zutphenseweg tot aan de Wilmerinkweg)
- Lekkebekje
- de Berkel
- Zelstweg (vanaf de Oude Zutphenseweg tot aan het Lekkebekje)
- Van Lennepweg
- Galgengoorweg (vanaf de Oude Zutphenseweg tot 100 meter ten noor-

den van de Oude Zutphenseweg)
- Kerkhoflaan (vanaf 100 meter ten zuiden van de Oude Zutphenseweg

in noordelijke richting tot einde weg)
- Hamelandweg (vanaf 100 meter ten noordoosten tot 100 meter ten

zuiden van de Oude Zutphenseweg);

B:
- Baakseweg (vanaf 100 meter ten zuiden tot 100 meter ten oosten van

de Hackfortselaan)
- Hackfortselaan
- Koekoekstraat
- Boshuisweg
- Ijzerhorst
- Leestenseweg
- Heerlerweg
- IJselweg
- Vierakkersestraatweg (vanaf de gemeentegrens tot 100 meter ten zui-

den van de Koekoekstraat, inclusief de zijweg naar de huisnrs. 18-24
(even))

- Kruisdijk
- Strodijk (vanaf de Kruisdijk tot de Rondweg)
- Hekkelerdijk
- Weidemanweg
- Hoekendaalseweg;

C:
- Lankhorsterstraat
- Dorpsstraat (buiten de bebouwde kom)
- Walterslagweg
- Polweg (vanaf de Lankhorsj^Braat tot 100 meter ten oosten van de

Lankhorsterstraat);

door middel van plaatsing van zoneborden Al (60 km per uur), A2 (ein-
de 60 km per uur) van bijlage l van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zo-
danig gewaarmerkte tekening;

2. aan te wijzen als verplicht fietspad, door plaatsing van borden Gil van
bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van
het gedeelte van de Oude Zutphenseweg gelegen tussen de
Almenseweg en de Van Lennepweg;

3. a. aan te brengen van fietsstroken op beide zijden van de IJselweg en de
Vierakkersestraatweg vanaf de IJselweg tot 100 meter ten zuiden van
de Koekoekstraat;

b. aan te brengen van fietsstroken op beide zijden van de
Lankhorsterstraat vanaf 760 meter ten zuiden van de Baakseweg tot de
gemeentegrens;

4. a. in te trekken van de voorrangsregeling op de IJselweg en de
Vierakkersestraatweg (vanaf de gemeentegrens tot 100 meter voorbij
de Koekoekstraat) door verwijdering van de borden BI, B2 en B6 van
bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. in te trekken van de voorrangsregeling op de Lankhorsterstraat door
verwijdering van de borden BI, B2 en B6 van bijlage l van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

c. in te trekken van de voorrangsregeling op de Baakseweg (vanaf 100
meter ten zuiden tot 100 meter ten oosten van de Hackfortselaan)
door verwijdering van de borden BI, B2 en B6 van bijlage l van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

5. te verwijderen de borden Al en A2 (70 km per uur) van bijlage l van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de Baakseweg
in Wichmond waardoor de maximumsnelheid binnen de bebouwde
kom Wichmond wordt teruggebracht tot 50 km. per uur;

6. te plaatsen de borden Dl, D2 en B6 van bijlage l van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens op de rotonde Baakseweg -
Lankhorsterstraat - Beeklaan;

een en ander overeenkomstig de bij deze besluiten behorende en als zo-
danig gewaarmerkte tekeningen.

Iedereen kan het verkeersbesluit bij de afd. bestuur in de units inzien.
Tegen betaling van de kosten is een exemplaar verkrijgbaar.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen een
bezwaarschrift in te dienen.

LEINSCHALIG KAMPEREN OP HET PERCEEL
VAN LENNEPWEG 6 TE VORDEN

Op verzoek van de eigenaren van het perceel Van Lennepweg 6 willen
burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen voor het klein-
schalig kamperen voor maximaal 10 kampeermiddelen op dit perceel.
Voordat zij de ontheffing verlenen passen zij de openbare voorberei-
dingsprocedure overeenkomstig afd. 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht toe.
Van 15 juli tot en met 11 augustus 1999 liggen de aanvraag en de ont-
werpbeschikking gedurende de openingstijden van het gemeentehuis
ter inzage bij de afd. bestuur (units).
Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van rechten verkrijgbaar. Het
inzien van de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen hun ziens-
wijze in deze periode aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.
Dit kan schriftelijk en mondeling.

JX * rfDELJJKE VERKEERSMAATREGEL

Op 18 en 25 juli en 24 oktober 1999 zijn de tuinen van de Wiersse geo-
pend. Op die dagen geldt een parkeerverbod voor beide zijden van de
Brandenborchweg voor het gedeelte van de Ruurloseweg tot aan de
spoorbaan en is de Wiersserallee afgesloten voor alle bestuurders.

Il/j}1 VERGUNNINGEN
BOUWEN
plaats aanvrager inhoud

Weidemanweg 4 Vereniging Natuur- veranderen
monumenten

Dorpsstraat 8b, J.W. Krijt
Wichmond

Kerkstraat 23 M. ten Have

boerderij

vrijstelling

overgang naar
woondoeleinden

bouwen woning situering
met garage hoofd-gebouw

bouwen berg-
ruimte/carport

Joostinkwe^2 HA Beeftink bouwen
paardenstal

Weidemanweg 4 Vereniging Natuur- veranderen
monumenten

monumenten

boerderij

SLOPEN

Weidemanweg 4 Vereniging Natuur- gedeeltelijk slopen boerderij
monumenten

Zutphenseweg 101 L.J.M. Rinders

en geheel slopen 2 schuren

geheel slopen garage en
plantenkas

Zutphenseweg 30 Oranjewoud B.V. geheel slopen shop en luifel

KAPPEN
herplantplicht

Dorpsstraat 7 D.M. Boerstoel vellen l berk

Heijendaalseweg 5 mw. B.M. Hamann- vellen 19 fijnsparren
van Ewijk 80 m 5 gemengd

bosplantsoen (maat 40-60)

W. Alexanderlaan 9 mw. E.J. Klunder-
van Tongeren

vellen l acacia

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.

BOUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud

de Voornekamp 24 G. Fey en bouwen carport
mw. P. van de Ven

datum
ontvangst

01-07-99

Ruurloseweg 48

Schuttestraat 12

de Voornekamp 2

DJ. Norde uitbreiden bergruimte 01-07-99

F.T. van Amerongen bouwen tunnelkas 01-07-99

J. Ooijman vergroten woning 06-07-99

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

/w,ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt



met ingang van 16 juli tot en met 12 augustus 1999, ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van:
de heer F.Th. van Amerongen, Schuttestraat 12, 7251 MZ Vorden, om een
vergunning voor een akker- en tuinbouwbedrijf op het perceel
Schuttestraat 12.

STREKKING VAN HET ONTWERP-BESLUIT:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

BEDENKINGEN:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 13 augustus 1999. Indien u dat wenst, worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk
aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot 13 augustus 1999. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

EINIGING EN INSPECTIE VAN DE RIOLERING

De firma BFI/SITA gaat van een deel van het riool in Vorden reinigen en
inspecteren.

DONDERDAG 15 JULI 1999:
- het Molenblick;
- het Jebbink (vanaf de Boonk tot de Decanijeweg);
- Decanijeweg;
- Hoetinkhof (voor huisnummer 12 t/m 22);
- Zutphenseweg (voor huisnummer 43 t/m 51);
- Schoolstraat.

VRIJDAG 16 JULI 1999:
- Ruurloseweg (vanaf de Enkweg tot de spoorwegovergang);
- Enkweg (vanaf de Ruurloseweg tot de Groeneweg);
- Wilhelminalaan.

MAANDAG 19 JULI 1999:
- Julianalaan;
- de Eendracht;
- Enkweg (vanaf de Groeneweg tot de Stationsweg);
- Burgemeester Galleestraat (vanaf de Stationsweg tot de Mulderskamp).

sstraat);
DINSDAG 20 JULI 1999:
- Burgemeester Galleestraat (vanaf de Mulderskamp tot de
- Molenweg (vanaf de Burgemeester Galleestraat tot de Ins

WOENSDAG 21 JULI 1999:
- Kom vonderlaan;
- de Bleek;
- Nieuwstad (vanaf de Deldenseweg tot de Horsterkamp).

DONDERDAG 22 JULI 1999:
- de Horsterkamp (vanaf de Nieuwstad tot de Beatrixlaan);
- Beatrixlaan;
- Nieuwstad (vanaf de Willem Alexanderlaan tot de Raadhuisstraat).

Afhankelijk van het weer en de vervuiling van het riool kan de reiniging
langer of korter duren. Wij adviseren u om tegen stankoverlast een dag
voor en een dag na de geplande uitvoeringsdatum
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de deksel van de wc dicht te doen.
Bij de inspectie komt geen rioolgeur vrij, zodat voorzorgsmaatregelen
om rioolgeur te voorkomen niet nodig zijn.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Berends van
de afdeling gemeentewerken.

3". VERLENGINGSBESLUlTAMMONIAKREDUCnEPLANfARP)
GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van vrijdag, 16 juli 1999 tot en met 3
augustus 1999 voor een ieder ter gemeentesecretarie en in de openbare bibliotheek gedurende de openingstij-
den ter inzage ligt het raadsbesluit van 29 juni 1999 tot verlenging van de werkingsduur van het
Ammoniakreductieplan (ARP) gemeente Vorden.
Het ARP is op 26 augustus 1997 door de gemeenteraad vastgesteld en op 4 november 1997 door gedeputeerde
staten van Gelderland goedgekeurd.
Het ARP is bedoeld om zowel de emissie als de depositie van ammoniak te verminderen en bovendien de mo-
gelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderijsector te vergroten. Op deze wijze kan vanuit een oog-
punt van zowel milieu- als landbouwbelang een win-winsituatie worden bereikt. Het ARP vormt het toetsings-
kader voor het verlenen van milieuvergunningen aan agrarische bedrijven. Het sluit aan op het ARP van de re
gio Achterhoek en de plannen van de Graafschapgemeenten Gorssel, Lochem, Warnsveld en Zutphen.

Het ARP is een uitvloeisel van de Interimwet ammoniak en veehouderij (lav) waarvan de werkingsduur op 26
augustus 1999 eindigt. Inmiddels is een wetsvoorstel in procedure gebracht om de expiratiedatum van de lav
met 2 jaar te verlengen tot 26 augustus 2001. Vanaf die datum zal naar verwachting nieuwe bredere wetgeving
van toepassing zijn waarin behalve ammoniakuitstoot ook aspecten als bijvoorbeeld herstructurering, nitraat-
beleid een rol spelen. Verlenging van de werkingsduur van de lav betekent dat het ingezette ARP-beleid nog
maximaal 2 jaar mogelijk blijft. Als wij geen verlengingsbesluit zouden nemen is vanaf 26 augustus aanstaan-
de de Wet milieubeheer van toepassing en is geen uitvoering van het regionaal gedragen beleid meer mogelijk
om met bedrijfsontwikkeling milieuwinst te boeken. Er ontstaat dan een vacuüm in het gemeentelijk ammo-
niakbeleid.
Dit verlengingsbesluit is gebaseerd op de verwachting dat de lav verlengd wordt. Een verlengingsbesluit moest
volgens bepalingen van de Wet milieubeheer uiterlijk 26 augustus 1999 zijn genomen en gepubliceerd.

AATSTE FASE GRONDWATERSANERING INDUSTRIEWEG IN VOORBEREIDING

Het grondwater in een deel van Vorden is verontreinigd. Uit bodemonderzoek is gebleken dat het grondwater
in het gebied vanaf de Industrieweg tot voorbij de Boonk tot een diepte van circa 50 meter verontreinigd is met
gechloreerde koolwaterstoffen (PER en TRI). Deze stoffen worden onder andere in de metaalindustrie en in che-
mische wasserijen gebruikt. De oorzaak van deze verontreiniging zijn illegale lozingen die meer dan 20 jaar ge
leden plaatsvonden aan de Industrieweg.

In 1998 is begonnen met een aanvullend bodemonderzoek en een saneringsonderzoek. Deze beide onderzoe-
ken worden in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerd door het adviesbureau Tebodin. Hiermee komt
de laatste fase van de voorbereiding voor de grondwatersanering in Vorden in zicht. Naar verwachting zal in de
loop van 2000 met de grondwatersanering kunnen worden begonnen.

Met het aanvullend bodemonderzoek wordt de totale omvang van de grondwaterverontreiniging in kaart ge-
bracht. Momenteel worden daartoe aan de stroomafwaartse zijde van de verontreiniging, dat is in de buurt van
de Boonk en verder westelijk, boringen uitgevoerd. Met grondwatermonsters wordt de kwaliteit van het grond-
water vastgesteld en zo kan de totale omvang van de verontreinigingsvlek worden bepaald.

Met het saneringsonderzoek moet het antwoord komen op de vraag hoe de verontreiniging in het grondwater
het best aangepakt kan worden. Het saneringsonderzoek zal dit najaar worden afgesloten. Aansluitend kan dan
worden begonnen met het opstellen van b^ saneringsplan, waarin de wijze van saneren tot in de details wordt
uitgewerkt. Afhankelijk van de sanering^^iant zal de grondwatersanering ca. 5 tot 20 jaar in beslag nemen.

Over de resultaten van de lopende onderzoeken en over de manier hoe de grondwaterverontreiniging zal wor-
den aangepakt worden de bewoners van het betreffende gebied over enige tijd nader ingelicht. De provincie
Gelderland zal samen met het adviesbureau Tebodin en de gemeente Vorden in een nieuwsbriefde details hier-
van aan de betreffende bewoners uitleggen.

Grondwateronttrekking
Op diverse plaatsen in de omgeving van het verontreinigde gebied wordt grondwater opgepompt. De grote
grondwateronttrekkingen zijn geregistreerd bij de provincie. Er zullen ook particulieren zijn die beperkt grond-
water oppompen. Verontreinigd grondwater is ongeschikt om te gebruiken. Consumptie kan tot gezondheids-
problemen leiden. Daarom wordt iedereen aangeraden terughoudend om te gaan met het oppompen van
grondwater. Indien men toch grondwater oppompt in het gebied dat is gelegen tussen de Industrieweg (aan de
oostzijde), de Boonk (aan de westzijde), de spoorlijn (aan de noordzijde) en de Wilhelminalaan / Molenweg / Het
Jebbink (aan de zuidzijde) kan men contact opnemen met de projectleider van de provincie Gelderland de heer
H. Niemeyer (tel. 026-3599956). U kunt dan nagegaan of u de kans loopt verontreinigd grondwater op te pom-
pen.

Als u geen grondwater oppompt en/of gebruikt is er geen risico voor omwonenden van de grondwaterveront-
reiniging. Een diepe grondwaterverontreiniging heeft geen gevolgen voor eventuele bouwplannen en verkoop
van woningen.

ook een Boek
voor vreemde
gastenl
Er zijn in hotels en op campings in Vorden op dit moment weer vele
gasten uit andere streken van Nederland. Mensen die toevallig hier
zijn neergestreken of die Vorden al eerder hebben ontdekt en van
onze mooie gemeente zijn gaan houden.
Ook voor hen geldt: bestel eens 'een foto van Vorden' zoals het nu
is. Een boek waarin wordt verteld hoe we in Vorden leven, wonen en
werken, hoeveel moois er is te zien en wat er gebeurt om de natuur
zo mooi te houden.
Je kunt zelf met de camera rondgaan en foto's maken. Maar voor
minder dan de prijs van een filmrol plus foto's ontwikkelen hebt u
straks (het boek verschijnt begin september a.s.) een boek met rond
140 foto's (voor een deel in kleur gedrukt). Een boek dat een
boeiende en interessante herinnering is aan uw vakantie. Bij de
Openbare Bibliotheek en bij Boekhandel Bruna in de Raadhuisstraat
ligt een dummy van dit boek. De prijs is nu nog f 24.50 (na l
augustus wordt dat f 29.50).

konstruktiebedrijf en trappen!abriek

Wolter Tijdink B.V. is een moderne, dynamische onderneming, gespecialiseerd op het
gebied van trappen, bordessen, hekwerken, leuningen en konstrukties in staal en RVS.

Wij ontwerpen, tekenen, produceren en monteren onze produkten voor de utiliteits-
bouw, scheepsbouw, woningbouw, chemie en industrie in binnen- en buitenland.

In deze bloeiende onderneming, waar kwaliteit voorop staat zoeken wij op korte
termijn

tekenaar-konstrukteur
op MTS-HTS-nivo

konstruktiebankwerkers/lassers
op LTS-MTS-nivo

Wij bieden voor deze funkties, naast een prettige werksfeer in een jong team,
uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Uw sollicitaties kunt u richten aan

WOLTER TIJDINK B.V.
Postbus 107, 7270 AC Borculo, tel. (0545) 27 13 21 l «"«»" ~~



VAKANTIE IS NIET
VANZELFSPREKEND

Voor duizenden langdurig zieken
en zwaar lichamelijk gehandi-
capten is op vakantie gaan niet
iets vanzelfsprekends. Zij moe-
ten vaak gedwongen thuis blij-
ven, omdat zij afhankelijk zijn
van intensieve verpleging en

; verzorging.

•Al 50 jaar zet de Zonne-
bloem zich in voor zieken en ge-

handicapten. Dit jaar gaan 6150 mensen op vakantie met
de Zonnebloem. Dankzij de hulp van 6400 vrijwilligers.

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

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

<Ét Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62
E-mail: info@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl

€FS KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Fonkelnagelnieuwe hagelnieuwe

MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48 fr\tft 1 £G
van 189,00 f)fc* voor l O3

SURVIVAL BROEKEN
afritsbare pijpen
in kleuren: khaki, zwart, groen, blauw

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
f

GEEF JE AAN HET

NEDERLANDSE RODE KRUIS,

GIRO 6868

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Onze winkel/showroom is tijdens de komende bouwvakweken

normaal geopend
Onze openingstijden zijn
maandag t/m donderdag 08.30 tot 18.00 uur
vrijdag 08.30 tot 21.00 uur
zaterdag 08.30 tot 16.00 uur

HARMSEN
VAKSCHILDERS /clecox

HOME

IZelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 40 00

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

WORD NU NOVIB DONATEUR
VOOR / 1 2 , S O PER MAAND
BEL 070 3421777

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN

met kleine schoonheidsfoutjes (600 paar)

HOOG en LAAG

vlekjes - schrammetjes * met garantie

VAN 139.-/159,- VOOR 95.00

ZOLANG VOORRAAD STREKT

BATA WERKSOKKEN type Atlantis
party van 14.95 voor O.95

SÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜPER (±4.000 paar)

VEILIGHEIDSLAARZEN

stalen neus 54.95

VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus + stalen zool 59.95

STROFELS KLOMPSCHOENEN met
lichtgewicht P.U. zool van

79,95 voor 64.95
Ströfels - Gevavi - Dam - Sika enz.

Gerba
Werkschoenen

stalen neus - laag
oliebestendig

Neusje van de zalm 69.95

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

VLAAI VAN DE WEEK:
Hawaii-vlaai f 10,-

Vruchtenschelpen f 2,-

NIEUW:
Barbadoscake f 5,50

met hazelnoten en rum-rozijnen

ZATERDAG:
Gevuld stokbrood

f3,25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



De groente-
specialist op
de markt te
Vorden kilo Hollandse SLABONEN 2?°

12 sappige Franse PERZIKEN52°

250 gr. RAUWKOSTSALADE 2*°

KOL DEN HOF's Versmarkt

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

Bram's Paris spijkerbroeken
lengtematen 30-32-34-35-38 49.95 2 voor 89,

Vééééééél spijkerbroeken
in stonewashed, zwart, superstone,
blauw, al v.a. 39.95/44.95/49.95/59.90

Damesspijkerbroeken 5 modellen
(ook stretch) 49.95/54.95/59.95
Herenspijkerbroeken
denim, beige en zwart, stretch 59.-

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit 44,95 2 voor 73.'

Sterke overalls 46.95 2 voor 89.-
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

O N Z e S E R V I C E :

ZMKNOPMMT

HEUWENRENQVATK O» MAAT

VBffMENOEN VAN DUIZEWKN KLEUREN

PERSOONLIJK EN DESKUMMG MWB

Sf<OER, KOORD, KETTWÖ EN TOUW PER MTItR

BOUTEN, MOCREN, HAKEN. ETC, P€R STUK

SERVICE £N KWAUTETT

T/M 28 AUGUSTUS 1999

bij aankoop van
ft 100,- of meer in één

keer a contant*

10% zo
KORTIN

MET DE GRATIS
MULTI-VOORDEEL-KAART

Mis 'm
niet en haal

'm snel
( 'z ie de voorwaarden in

onze bouwmark t )

Naamindruk ondernemer:

VICE BOUWMARKT

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen • Tel. (0575) 52 17 96

Dé troefkaart
voor handige

| en slimme
doe-het-zelvers

RVIOE EN KWALIT

in het oog
springend..

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

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wii ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 3O, 7251 AH

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

BBS 557378 - ISDN 557370
E-mail: weevers@weever8.nl

http://www.weevers.nl

Zomerdag-aanbiedingen
bij Albert Heijn Hengelo (Gld.)

D.E.
AROMA SNF

5,99

AH DECOR
KEUKENROLLEN

2 rol, van 2,79 voor 2,19

WITTE
REUS

3 kilo, van 22,4? voor 14,98

AH FOURRÉ BISCUITS
2 halen ̂  1 betalen

rol 330 gram, van 3,78 voor M m

AH DROE STEEN OF
DROÈROOI

1 liter, van 7,95 voor6,95

AH SCHOUDER-
KARBONADE

7,50

Aanbiedingen van de week

RIBLAPPEN
kilo van 19,50 voor O p «l O

GOUDGELE

BANANEN

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 -461205



RIJK WORDEN
VAN INTRODUCTIES
Talloze bedrijven hebben de afge
lopen jaren de gang naar de beurs
gemaakt. Recente voorbeelden
zijn Libertel (mobiele telefonie) en
Pink Roccade (automatisering).
Ook de komende maanden liggen
nog vele emissies in het verschiet,
veelal van kleine nog relatief on-
bekende ondernemingen zoals bij-
voorbeeld Roadphone Telecom. Op
de wat langere termijn wordt een
beursgang verwacht van onder an-
dere de Nederlandse Spoorwegen
en Schiphol. Vaak wordt gedacht
dat bedrijven die voor het eerst
aan de beurs worden genoteerd
koopwaardiger zijn dan bestaande
beursfondsen. Zo begonnen de
aandelen van KPN onmiddellijk te
stijgen nadat ze in de zomer van
1994 op de beurs werden geno-
teerd. Én wie herinnert zich het
explosieve koersverloop van het
aandeel Baan niet?
In de eerste helft van 1998 was het
introductieklimaat uitzonderlijk
goed. Beleggers stonden in de rij
om in te schrijven op introducties.
Veelal werd daarbij flink gemajo-
reerd (voor meer stukken inschrij-
ven dan feitelijk gewenst is) om
voldoende stukken toegewezen te
krijgen. Het succes van emissies
was dan ook ongekend. Zo werd
automatiseerder Ring Rosa voor
ƒ18,- naar de beurs gebracht
waarna het aandeel al gauw op
ƒ63,- stond, een verdriedubbe
ling. Een ander fonds in dezelfde
sector, C/tac, werd voor ƒ 21.-
geïntroduceerd, waarna de koers
vrijwel meteen naar bijna ƒ 50,-
steeg. En zo zijn er talloze voor-
beelden te noemen van zeer suc-
cesvolle emissies.

BEURSPRAAT
Zo'n snelle waardestijging na de
introductie kan dan ook niet meer
toevallig worden genoemd. Een
aantal factoren hebben een be-
langrijke rol gespeeld bij de vaak
explosieve stijging van aandelen-
koersen.

• Het succes van introducties
werd een self-fullfilling prophe-
cy, het extreem goede beurskli-
maat en de verwachting van
flink hogere koersen direct na
introductie zorgden voor extra
inschrijvingen met als gevolg
overinschrijving.

• Daarnaast zijn bedrijven die de
gang naar de beurs maken vaak
klein, met slechts een beperkt
aantal aandelen en veelal werk-
zaam in de informatietechnolo-
gie. Met de enorme belangstel-
ling van vooral particulieren is
er dan al snel sprake van overte
kening.

• Bij het vaststellen van de intro-
ductieprijs spelen de verkopen-
de aandeelhouders en de bege-
leidende bank een belangrijke
rol. Zij willen natuurlijk dat de
introductie een doorslaand suc-
ces wordt en derhalve bieden ze
de aandelen aan voor een net
iets te lage prijs, wat vervolgens
weer een grote vraag oproept.

De meeste aandelenkoersen van in
de jaren negentig geïntroduceerde
bedrijven hebben zich voor de be-
legger gunstig ontwikkeld. Daarbij
moeten we echter niet uit het oog
verliezen dat in diezelfde periode
vrijwel alle aandelenkoersen flink
zijn gestegen, onder andere als ge
volg van gunstige economische
ontwikkelingen en een grenzjjjos
optimisme bij de beleggers. VoBal
high-tech fondsen als Baan, ASML
en CMG hadden de 'mazzel' (of de
juiste timing) dat ze naar de beurs
gingen juist in een periode dat
dergelijke bedrijven enorm in ügk
waren, met name bij Amerika^^e
beleggers.

Echter, in de tweede helft van 1998

verslechterde het beursklimaat in
snel tempo. Vooral de recent geïnt-
roduceerde fondsen werden in de
verkoop gedaan. Van de onderne-
mingen die vanaf begin 1998 op de
beurs zijn geïntroduceerd, heeft
maar liefst 85% beneden de intro-
ductiekoers genoteerd. Uiteraard
had dit te maken met de algehele
malaise op de beurs, maar evenzo
moet worden opgemerkt dat het
beursherstel voor een groot deel
aan de nieuwkomers voorbij is ge
gaan. In slechte tijden hebben be-
leggers toch meer vertrouwen in
kwaliteitsfondsen, bekende onder-
nemingen met een lang track re
cord zoals bijvoorbeeld Aegon en
Ahold.

Achteraf bezien zouden beleggers
die destijds stonden te dringen om
bepaalde aandelen te krijgen en
daarvoor flink hebben gemajo-
reerd er beter aan hebben gedaan
even te wachten. Gezien de ont-
wikkelingen in het afgelopen jaar
is het dan ook raadzaam alleen
aan emissies mee te doen wanneer
u de aandelen ook op lange ter-
mijn aantrekkelijk vindt. Wanneer
u enthousiast bent over en ver-
trouwen hebt in een onderne
ming, maar u vindt de introduc-
tiekoers aan de hoge kant (zie bij-
voorbeeld Libertel), dan loont het
meestal om even te wachten.

De tijd dat we rijk werden van al-
leen het inschrijven op emissies
ligt (voorlopig) achter ons en on-
danks de altijd optimistische uit-
spraken en positieve verwachtin-
gen van beursnieuwelingen, blijft
het opletten geblazen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575)558242
Kirsten Nijweide en
Henk Kreeftenberg

PDA V O R D EN

Vakantie Davorta
van 19 t/m 24 juli

DAVORTA

JULI
ledere dag:

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

14 Theater Onder de Molen: ver-
halen en muziek

14 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

17 HSV de Snoekbaars:
Seniorwedstrijden

18 VRTC Achtkastelenrijders:
zomertocht 40 km

18 De Wiersse: openstelling tuin
20 Pinetum De Belten: rondleiding
21 Theater Onder de Molen: ver-

000000000000

halen en muziek
21 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 De Wehme: Welfare handwerk-

middag
22 Vordens Zomerfeest
23 Vordens Zomerfeest
24 Vordens Zomerfeest
24 Wichmond: braderie
25 Wichmond: braderie
25 De Wiersse: openstelling tuin
27 Pinetum De Belten: rondleiding
28 Theater Onder de Molen: ver-

halen en muziek
28 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink

OOOOOOOOOOOOOOOO

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld (0315) 2414 51 t/o de Radstakft

Mooie ZOMERBROEKEN
in beige - 7achtgroen • ecru - blauw enz. enz.

Prima kwaliteit, t'm 62 59,-/69.'

Terlenka broeken grote keuze

ZOMERJACKS
25 soorten!!!! l ^>^
beige - ecru - blauw - rood - geel - zachtgroen

enz. enz.
Kort - halflang - lang Plenty voorraad

20 soorten HEMDEN met korte mouw t/m 48
20 soorten HEMDEN met lange mouw t/m 48
SWEATER-T-SHIRT. POLO'S

'BERMUDA'S - KORTE BROEKEN enz.
SURVIVAL SHORTS - diverse soorten

WERKBROEKEN

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
!
l
l
l
l
l
l
l
l
i

BLDtMIN -PLANTEN

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 551334

C E R T I F I C A A T H O U D E RDRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

m
ISO 9002

Vallen en opstaan op circuit Delden
De regenval aan het begin van
de week was nog terdege van in-
vloed op de crosswedstrijd van
de VAMC "De Graafschaprij-
ders", enkele dagen later. Veel
spoorvorming, dus een duide-
lijk voordeel voor rijders met
meer ervaring!

Bij de superklasse waren de maz-
da- jongens van Lenselink weer
eens van de partij. Met name Peter
ging de strijd aan met klasse-
mentsleider Stephan Braakhekke.
Ze gaven elkaar geen duimbreed
toe. Een foutje van Stephan bracht
Peter aan de leiding, die de verkre-

gen voorsprong niet meer uit han-
den gaf.
De tweede manche in de super-
klasse gaf een omgekeerd beeld te
zien. Nu was het Peter Lenselink
die na een rondenlang gevecht om
de eerste positie een fout maakte,
waardoor Stephan de tweede man-
che op zijn naam schreef. Hij
mocht daardoor ook de bloemen
voor de dagoverwinning in ont-
vangst nemen, immers de tweede
manche is doorslaggevend bij een
gelijk aantal punten.
De eerste wedstrijd bij de recrean-
ten gaf een verrassende winnaar te
zien. Johan Braakhekke reed ron-

denlang op kop, maar was met
zijn 350 cc viertakt zwaar in het
nadeel. Hierdoor kon Harm
Radstake met zijn 250 KTM tweet-
akt zijn eerste mancheoverwii-
ning op het circuit van Delden no-
teren.
De tweede heat bij de recreanten
was er een van vallen en opstaan.
Gedurende de wedstrijd is zeker
75 porcent van het rennersveld
wel een keer gevallen. De tijdwaar-
neming moest goed opletten om
geen fouten te maken bij de eind-
uitslag. Harm Radstake moest hè
laas door een verloren schakelpe
daal en een krom stuur opgeven.

Hubert Lenselink die de eerste
manche nog bij de Superklasse
had gereden, beproefde nu zijn ge-
luk bij de recreanten.
Na een matige start klom hij ge
staag. Mede door zijn jarenlange
ervaring op enduro- gebied werd
hij uiteindelijk tweede. Klasse
mentsleider in de tussenstand
André Schoenaker reed een foutlo-
ze tweede manche en won deze op
overtuigende wijze. De bloemen
voor de dagoverwinning gingen
naar hem.

Voorzitter Joop Wuestenenk had
nog een extra boeket bloemen bij

zich. Die waren bestemd voor
Gerben Vruggink die de vorige
week in het huwelijk is getreden.
De 2 uurs cross wordt verreden op
17 juli aanstaande.

UITSLAGEN
Recreanten: l André Schoemaker
35 punten; 2 Johan Braakhekke 32
punten; 3 Robert van Tweel 24; 4
Cees Kooien 24; 5 Joop
Wuestenenk 20 punten.
Superklasse: l Stephan Braakhek-
ke 37 punten; 2 Peter Lenselink 37;
3 Erwin Plekkenpol 30; 4 Marcel
Bulten 24; 5 Gerben Vruggink 24
punten.



Nieuwe evenementen en uitbreiding

50-jarige Keukenhof zet de bloemetjes buiten
In 1949 is het idee voor de nationale bloembollententoonstelling gebo-
ren. In het voorjaar daarna opende de Keukenhof zijn poorten. In de
afgelopen 50 jaar is deze lusthof uitgegroeid tot het symbool van
Nederland-bloembollenland. Jaarlijks genieten zo'n 850.000 bezoekers
uit de hele wereld van de miljoenen bloeiende bollen. Dit jubileumjaar
krijgt extra cachet door een reeks speciale evenementen. Zo trekt de
historische jachtstoet van Jacoba van Beieren tweemaal daags langs
de bloemenzee. Dit jaar is de Keukenhof voor het eerst ook als 'Zomerhof'
in de nazomer geopend.

Als speciale jubileumtulp is de rood-witte
Marilyn gekozen.

Beeldmerk
Luchtreizigers die Schiphol naderen, wor-
den dit voorjaar verwelkomd met de tekst
'Keukenhof 1949-1999'. Dit beeldmerk

Jubileumtulp Marilyn zet het halve
eeuwfeest van de Keukenhof luister bij.

wordt uitgefreesd in een graanveld bij de
06-baan van Schiphol, richting Aalsmeer.
Het graanlogo blijft zichtbaar tot eind juni.

Beeldenroute
Vanwege het 50-jarig jubileum wordt een
bijzondere beeldenroute uitgezet. Zo'n 25
kunstenaars stellen hun werk tentoon. Het
thema luidt: 'Verleden, Heden en Toe-
komst'. In totaal zijn ruim 90 kunstwerken
te zien. Waaronder een aantal dat zo'n 20
jaar geleden ook in de Keukenhof stond.
Dit is het 'Verleden'. Het 'Heden' wordt
verbeeld met kunstwerken van recente da-
tum. De 'Toekomst' omvat speciaal voor
de Keukenhof ontworpen werken in futu-
ristische stijl. De beelden staan zowel bui-
ten tussen de bloemperken als binnen in
de paviljoens.

Bloemenexposities
Hoofdthema blijven de miljoenen tulpen,
narcissen, hyacinthen en andere bolge-
wassen. Zij zorgen in het sfeervolle park
met z'n eeuwenoude bomen, heesters en
waterpartijen voor de traditionele, kleur-
rijke bloemenzee. De Thematuinen, Na-

Ter ere van 50-jarig jubileum:

Zomerhof: de Keukenhof in zomertooi
Ter gelegenheid van het jubileumjaar gaat een deel van de •ntenhof
als primeur ook in de nazomer open. Van 19 augustus tot 19 september
vindt de 'Zomerhof' plaats. Hier zijn zomerbol- en knolgewassen te zien
als dahlia's, lelies, begonia's, gladiolen, canna's, naast bijzondere bol-
gewassen, zoals anemonen, rozen plus een brede variëteit aan vaste
planten, kuip- en terrasplanten.

Voor de Zomerhof wordt een kwart van het
Keukenhofterrein benut, inclusief de
nieuwe uitbreiding van vier hectare. Ook
een nieuw multifunctioneel paviljoen van
3.000 m2 met restaurant, expositie- en
vergaderruimte wordt in gebruik genomen.
In voorjaar 2000 wordt het uitbreidings-
gebied bij de oorspronkelijke voorjaarstuin
getrokken. Via de eikenlaan vormt het
nieuwe gebied één geheel met het
historische park.

Duinlandschap
De uitbreiding omvat een eikenlaan met
120 volwassen eiken, een nieuwe, moder-
ne presentatie van bolbloemen, een dool-
hof, een verhoogde formele tuin en een
langgerekt waterspel van circa 150 m met

fonteinen. Het terrein wordt begrensd door
een duinlandschap, waarmee de oor-
spronkelijke landschappelijke omgeving
van het Keukenhofgebied in ere wordt
hersteld.
Publiekstrekker van de Zomerhof is de
grote fuchsia-presentatie met honderden
soorten. In het nieuwe, moderne paviljoen
zijn wisselende exposities te zien met cy-
clamen, begonia's, gerbera's, alstroe-
meria's, potplanten en vaste planten.
Kunst- en schilderijenexposities en
educatieve presentaties completeren de
bloempresentaties in het nieuwe paviljoen
en het Koningin Juliana Paviljoen.
De Keukenhof wil de Zomerhof in de
toekomst een permanent karakter geven,
wellicht in een wat ruimere vorm dan dit
jaar.

Honderdduizenden bezoekers, jong en oud, uit de hele wereld, bewonderen
jaarlijks de miljoenen bloeiende bloembollen van de Keukenhof.

tuur- en Muziektuin vormen een inspiratie-
bron voor uw eigen tuin.
In drie Paviljoens zijn wisselende bloemen-
exposities (Parades) te zien met onder
meer tulpen, narcissen, freesia's, hyacin-
ten, rozen, chrysanten, lelies "en bijzon-
dere bolgewassen.

Nieuw in 1999 is de Gerbera-Parade van
12 mei tot/met 19 mei. In het Koningin
Juliana Paviljoen zijn bloemarrange-
menten, schilderijen en de foto-expositie
'Spelen met licht en kleur' te bewonderen.
In de multifunctionele ruimte worden
bloemschikdemonstraties gegeven.

Bollenbozen-route
Voor het nieuwe seizoen heeft de Keu-
kenhof de 'Bollenbozen'-route voor kin-
deren weer aangepast. Hierbij steken de
jonge bezoekers gaandeweg door vragen
en weetjes allerlei leerzaams op over de
Keukenhof en de wereld van de bloembol.

Jubileum-evenementen
'Keukeflhof 50 Jaar'

Rond 'Keukenhof 50 Jaar' vinden diverse grootse jubileum-evenemen-
ten plaats, zoals een fototentoonstelling, een affiche-expositie, een
jubileumboek en een valkerij-demonstratie. Een postzegel gewijd aan
de Keukenhof vertegenwoordigt de lente in een serie van 'vier-
seizoenenzegels' van PTT Post en er verschijnt een video over 'Keuken-
hof 50 Jaar'. Op 24 april trekt het traditionele Bloemencorso door de
Bollenstreek.

KEUKENHOF 1949-1999

Bij de opening van de Zomerhof wordt de vier hectare
grote uitbreiding van de Keukenhof in gebruik genomen.

In de 15e eeuw behoorde het landgoed
waar de Keukenhof nu ligt aan Jacoba van
Beieren, gravin van Holland. Dit was haar
hof om te vertoeven, te jagen en kruiden
te verzamelen voor de kasteelkeuken.
Vandaar de naam 'Keukenhof'.
Anno 1999 is de gravin terug op haar
domein: tweemaal daags trekt haar
historische jachtstoet er rond. Bezoekers
kunnen getuige zijn van het eeuwenoude
ambacht van de valkerij. Zij zien hoe
roofvogels 'op de vuist' worden gedragen
en hoe er wordt gejaagd op een kunstprooi.
In het valkeniersjargon heet dit 'op de loer
jagen'.

Licht en Kleur
'Spelen met Licht en Kleur' is de naam van
een foto-expositie, waarvan de foto's zijn
gemaakt door Henk N.T. Koster, directeur
Vormgeving-van de Keukenhof. Centraal
thema is de 'inspirerende variatie in kleur
en licht'. Na een buitenlandse toernee door
onder andere China en Japan is de ten-
toonstelling nu te zien op de plaats waar
de foto's hun oorsprong vonden: de
Keukenhof zelf.

50 Jaar
Keukenhof affiches
Keukenhof staat bekend om zijn kleurrijke,
originele affiches, waarmee het park in
binnen- en buitenland bekendheid verwierf.
Uiteraard is het thema steeds het Keuken-
hofpark zelf; dit is echter elk jaar anders
verbeeld. Van oude getekende Jacoba van
Beieren-prenten uit 1949 tot de kleurrijke,
levensechte parkfoto's van 1999. Ook de
'collector's items', zoals de jubileumplaten

uit 1974 en 1999, zijn op de expositie
aanwezig.

Jubileumboek
Rond het 50-jarig feest is een jubileum-
boek samengesteld. Opvallend is de grote
belangstelling die ons koningshuis altijd
voor het park heeft getoond. In het jaar
van de oprichting van de stichting Keuken-
hof was de toenmalige Koning Juliana
beschermvrouwe van het park. 'Royalty'
loopt dan ook als een rode draad door het
jubileumboek.

Keukenhofpracht op film
De nieuwe 16 minuten durende Keuken-
hoffilm - als video te koop in het park - gaat
in op de pracht van de bollenvelden en het
park met het verhaal van Jacoba van Beie-
ren. Daarnaast wordt een beeld geschetst
van de geschiedenis van de tulp, die via
de Himalaya, Turkije en Oostenrijk zijn weg
vond naar de Botanische tuinen van Lei-
den en in Holland tot een 'tulpomanie'
leidde. Voorts wordt vooruit gekeken naar
de toekomstplannen van de Keukenhof.

Keu ken hof postzegel.
PTT Post heeft een serie van vier post-
zegels van 80 cent uitgebracht met als the-
ma de seizoenen. Vier parken tonen hun
schoonheid, waarbij de natuur de lente,
zomer, herfst of winter uitbeeldt. En wie
kan het lentegevoel beter uitdragen dan
de 50-jarige Keukenhof? De andere
seizoenen worden verbeeld door de
Weerribben (zomer), Haarlemmerhout
(herfst) en Spnsbeekjwinter). _

NEDERLAND

'50 Jaar Keukenhof' is één van
de vier-seizoenenzegels die

PTT Post dit jaar uitgeeft.

Naar KeukeÉof per OV
Naast het bekende gecombi-
neerde NS*vervoer met de trein
vanaf ieder station in Nederland
naar Leiden CS en in de week-
ends en op feestdagen ook
vanaf Haarlem CS en de aanslui-
tende 'Keukenhof Expressebus'
naar de Keukenhof, verzorgt
Lovers Rail ook dit jaar weer
vervoer per trein vanaf Amster-
dam CS, Leiden CS en Lisse CS.
Het stationnetje van Lisse is hier
speciaal voor geopend. Wel
moeten de treinreizigers nog een
kilometer lopen naar de ingang
van het park. Inlichtingen via het
OV-infonummer: 0900- 9292.

Bloemennamen
Nieuw voor dit jubileumjaar is
ook dat de parkeerplaatsen van
het park voortaan bljdbnènna-
men drageflPro heet̂ Bpoofd-
parkeerplaats voor toÜ$ |̂jcars
nu 'Hyacinth', de autoparkeer-
plaats heet 'Tulp' en parkeer-
plaats Oost draagt de naam
'Narcis'.



meerdaagse kermis Hengelo
De Schutterij Eendracht Maakt
Macht uit Hengelo heeft weder-
om een druk programma sa-
mengesteld voor de komende
kermis, die van start gaat op
woensdag 14 juli en duurt tot
en met zondag 18 juli.

Woensdag 14 juli: om 9.00 uur be-
ginnen op het terrein de Hietmaat
in Hengelo de paardenkeuringen.
Dit keer de provinciale keuring
Haflingers, afdeling Gelderland
en de provinciale keuring van het
Ned. Rijpaarden en Pony Stam-
boek. Tevens wordt in de Spal-
straat de grote kermismarkt ge-
houden met vele aktiviteiten. Van-
af 10.00 uur is het lunapark geo-
pend.
's Avonds om 19.00 uur wordt de
veteranen regelmatigheidsrace
met oude motoren van voor 1960
gehouden. Parcours: start Hotel
Leemreis - Spalstraat - Zuivelweg -
Kampstraat - Tramstraat - Rozen-
straat - lekink - Spalstraat en finish
bij Hotel Leemreis.

Vrijdag 16 juli: om 13.30 uur wor-
den de kinderspelen gehouden op
het terrein van de IJsvereniging
Steintjesweide aan de Dijenborgse-
straat voor kinderen in de leeftijd

van 4 tot en met 12 jaar. Vanaf
14.00 uur is er een seniorenmid-
dag in Party Centrum Langeler.
Tijdens deze middag is er ouder-
wets dubbeltj esdansen met mu-
ziek. Tevens is de opening van het
lunapark.
's Avonds om 19.30 uur is er ring-
rijden voor dames en heren in de
Bleekstraat. Nieuw dit jaar is het
ringrijden op een soort hobbel-
fiets. Tevens is er om 19.00 een pa-
lingconcours in de Bleekstraat.
Zaterdag 17 juli: om 9.00 uur start
de regionale keuring Ned. Welsh
Pony Stamboek en Fjorden Stam-
boek op het terrein De Hietmaat.
Tevens zijn dan de kermisviswed-
strijden voor de Hengelose jeugd
tot 15 jaar. Om 12.00 uur wordt het
koningspaar van 1998 opgehaald
en gaat de optocht naar het vogel-
schietterrein Steintjesweide, via
de Bleekstraat en Dijenborgseweg.
De aanvang van het vogelschieten
is om 13.00 uur. Tevens is dit het
tijdstip voor het vogelknuppelen
voor dames op hetzelfde terrein.
Voor de jeugd tot en met 17 jaar is
er dit jaar weer handboogschieten.
Vanaf 14.00 uur is het lunapark ge
opend. Om 16.00 uur is het einde
van het vogelschieten. Hierna gaat
de optocht via de Dijenborgse-

straat en Bleekstraat naar zaal
Wolbrink. Hier vindt om 17.00 uur
de prijsuitreiking plaats.

Zondag 18 juli: om 7.00 uur is de
start van de kermisviswedstrijden
voor de senioren van de HHV. Om
12.00 uur is er ontvangst muziek-
korps en delegatie uit Neuen-
kirchen bij Grand Café de Ege-
lantier. Om 12.45 uur is het verza-
melen van de wagens voor de op-
tocht in de Tramstraat. De vaan-
delhulde voor het koningspaar
1999 is om 13.30 uur bij hotel
Leemreis.
Om 14.00 uur is de start van de op-
tocht vanaf de Welkoop. Route:
Spalstraat, Kastanjelaan, Wester-
straat, Kervelseweg, Raadhuis-
straat, Spalstraat, Tramstraat, Ro-
zenstraat, Bleekstraat, Oude Vars-
selseweg. Beukenlaan, Karspel,
Sarinkkamp, Schoolstraat, Raad-
huisstraat, Spalstraat. Ook het lu-
napark is vanaf 14.00 uur geo-
pend.

Om 16.15 uur is er erewijn voor ge
nodigden in zaal Wolbrink en om
17.00 uur is hier de prijsuitreiking.
Tijdens de kermisdagen is er weer
volop dans- en stemmingsmuziek
in alle horecabedrijven.

MAANDTOPPER
Volop genieten van de zomerzon!

Dat kan, want met Hammerite is de verfklus snel geklaard.
Niet meer gronden of schuren, maar direct (ofltbest) aan te

brengen. Ideaal voor hekwerken.

Nu ook verkrijgbaar in handige spuitbus!

HARMSEN
HOME

Zelhemseweg 21
(bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

Volop gratis
parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

LEEKSTRAAT 3, HENGELO

Tijdens de Hengelose Zomerkermis alle dagen
dans- en stemmingsmusiek in het café

Dinsdag 13 juli 20.00 uur trekking vogelschieten

Woensdag 14 juli 10.00 uur kermis vieren met Assorti in het
café en 's avonds prijsuitreiking motorcross, muziek Assorti

Vrijdag 16 juli 19.00 uur ringrijden voor het café

Zaterdag 17 juli 21.00 uur
Een grandioze dansavond m.m.v. Henk Wijngaard, Assorti

en een imitatie van de Zangeres zonder Naam.
Entree f 12,50 - kaarten in voorverkoop - vol = vol!

Zondag 18 juli na de optocht prijsuitreiking
met een muzikale omlijsting van Assorti

Café Marktzicht: bij uitstek geschikt voor:
feesten van 15-250 personen, koude- en warme buffetten, koffietafels en

diners.

JAN EN LENY EN MEDEWERKERS WENSEN U
EEN GEZELLIGE HENGELOSE KERMIS
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HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Spalstraat 5, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 12

Wegens vakantie

gesloten
maandag 19 t/m maandag 26 juli

dinsdag 27 juli zijn wij weer open

Op woensdag 14 juli
de gehele dag en op
zaterdag 17 juli
vanaf 12.30 uur

Wij wensen u een
prettige kermis toe

Wegens de kermis is onze winkel in

Hengelo gesloten
SPANNEVOCEL
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



WMFJM

café-bar-discotheek

'DE ZWAAN'
gelegen nabij het lunapark
Spalstraat 3, Hengelo (Gld.)

•: Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
, KERMIS
ï| en wij gooien de beuk er weer in,
!; voor de 27e maal

UIT:
GOED VOOR U!
Wij wensen u veel plezier, mooi weer
en tot ziens

Fam. Waenink
S en medewerkers

Woensdag 14 juli een daverend gezellig feest in onze
bruine kroeg met

BAKKERIJ MANSCHOT

Vrijdag 16 juli na de kinderspelen organiseren wij in
samenwerking met de schutterij Eendracht Maakt Macht
vanaf 18.00 tot 20.00 uur voor al de kinderen in de leeftijd
van 10 t/m 13 jaar

KINDERDISCO
s avonds TRY OUT

Zaterdag 17 en zondag 18 juli voor het 27e jaar het
grandioze

TUINFEEST MET BARBECUE

vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

TRAIN BAND

Zondagmiddag na de optocht en 's avonds
speelt in onze tuin

TRAIN RAND• • m^̂ Ll • v mJi^^M w mdr zondagmiddag vrij entree

Zondagavond een gastoptreden van Harry Slinger
ex-Drukwerk

Tijdens de kermis is onze discotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur geopend

Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 461212

HENGELOSE
KERMIS 1999

Woensdag 14 juli
vanaf 10.00 uur dansen m.m.v.

REALITY vrij entree

Zaterdagavond 17 juli
onvervalste stamppotrock met

KAS BENDJEN
aanvang 20.30 uur, vrij entree

Onder het motto eet, drink en wees vrolijk

maken wij er weer een dolle boel van.

Tijdens de kermisdagen kunt u genieten
van onze welbekende kermisschotels

T O T Z I E N S B I J P A R T Y C E N T R U M ' L A N G E L E R

Gratis Air-bag
(ook handig tijdens de kermis)

Morgana Slaapkamers zorgt het hele jaar voor

uw gezonde nachtrust. Behalve als u op

vakantie gaat, en vaak anders slaapt

dan u thuis gewend bent. Uit voor-

zorg hebben we een lekker

zacht nekkussen ontwik-

keld, dat u comforta-

bel door de

gratis als u even uitrust bij Morgana Slaapkamers
(zolang de voorraad strekt)

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers waterbedden

commodes dekbedden

lattenbodems kussens

vakantie helpt. Noem het gerust de air-bag

van Morgana. Voor onderweg, op het

strand of gewoon 's nachts. Overigens

ook handig als geheugensteuntje

als u aan een nieuwe slaap-

kamer toe bent. Dan weet u:

"Wij rusten niet voor u

goed slaapt".

orcrana
matrassen overtrekken

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld)
^ - telefoon: 0575 - 46 46 00

— slaapkamers maandagochtend gesloten
vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.comLUBBERS



Opruiming bij
Tuunte Fashion: 3A'S DE

ROND

VANAF WOENSDAG 14 JULI
DE TWEEDE RONDE,

DAT BETEKENT HÉÉL VÉÉL ARTIKELEN
NOG WEER EXTRA AFGEPRIJSD!

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

mode voor
het héle gezin

fashion

1
VAKANTIE IS NIET VANZELFSPREKEND

Voor.duizenden langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten
is op vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.

Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor zieken en gehandicapten.
Dit jaar gaan 61 50 mensen op vakantie met de Zonnebloem.
Dankzij de hulp van 6400 vrijwilligers. Ook ü kunt helpen!

Doe mee aan de 'Actie Zonnebloem-
vakanties'. Giro 145, Breda.

l
N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

OOK IK HELP MEE'

de Zonnebloem"
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62
E-mail: info@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl
^&IBF; KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN BESTEDING

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086



Raadslid mevrouw Ria Aartsen zet punt achter Vordense dorpspolitiek:

Afscheid met pijn in het hart
Aan het 'buitenspel' zetten van
het CDA in 1998 heeft ze een 'kat-
terig gevoel' over gehouden. "Het
is me nooit helder en duidelijk ge-
worden waarom het CDA niet
meer in het college mee mocht
doen, terwijl er voor ons werk ter-
dege waardering bestond. Dat
merkte je gewoon".

"Kreeghet CDA wellicht een koek-
je van eigen deeg?", zo vroegen we
haar. Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1994 zorgden CDA en
WD er immers voor dat er een ein-
de kwam aan het toch wel vakbe-
kwame wethoudersschap van de
heer Wim Voortman van de PvdA.
Aartsen: "Daar was een hele goede
reden voor. PvdA en CDA hadden
toen na de verkiezingen samen 7
zetels. Wij vonden dit een te smal-
le basis voor de collegevorming.
Voor Wim Voortman vond ik dat
best erg. Hij was inderdaad een
goede wethouder. Ik kon in het
college altijd heel goed met hem
uit de voeten".

ONERVAREN
Ria Aartsen steekt niet onder stoe-
len of banken dat, na het vertrek
van Voortman het toch wel moei-
lijk werken was binnen het colle-
ge. Mevrouw Mulderije, de kersver-
se wethouder van de WD was erg
onervaren. "Ik heb haar veel ge-
steund. Wil je wethouder worden
dan verdient het aanbeveling dat
je eerst ervaring als raadslid op-
doet. Die basiskennis is in feite on-
ontbeerlijk", aldus Aartsen.

Gedurende de 17,5 jaar raadslid-
maatschap heeft zij een periode
meegemaakt dat het CDA met 7
zetels de meerderheid had in de
raad van Vorden. Verrassend der-
halve haar uitspraak: "Een partij-
meerderheid is niet goed. Wij zijn
namelijk met zijn allen wel met
democratie bezig. Je moet er goed
rekening mee houden dat ruim 40
procent van de bevolking 'anders'
heeft gestemd. Wij zijn een geme
leerd land met gemeleerde opvat-
tingen. Dus is het niet goed dat
één partij het voor het zeggen
heeft".

BETROKKEN
Wanneer ze in de spiegel kijkt,
dan komt zij tot de conclusie: "Ik
was als wethouder heel nauw be-
trokken bij de Vordense samenle-
ving. Als politicus ook zelf je be
leid bepalen en sturing geven rich-
ting ambtelijk apparaat, dat be-
hoorde ook bij de uitoefening van
je taak".
Ze heeft het ook nooit als een be-
zwaar ervaren dat je als wethou-
der 'overal' in de dorpsgemeen-
schap wordt verwacht. "Toneel-
uitvoeringen, uitvoeringen van
scholen, muziek en feestavonden
van verenigingen. Het behoort bij
je werk. Het voordeel is dat je de
mensen sp.^ekt. Je hoort wat er
leeft. Kom je bijvoorbeeld in het-
kader van het subsidiebeleid met
elkaar in discussie dan is het toch
een enorm voordeel dat je elkaar
kent, dat je eikaars standpunten
kent. Acceptatie over en weer is
dan een stuk gemakkelijker", zo
zegt ze.
Wil je in de politiek slagen, dan is
het volgens mevrouw Aartsen van
belang dat je goed kunt luisteren.
En dat kon zij!

WERKVERBAND
Vraag het bijvoorbeeld aan me
vrouw Diewerke Folkertsma. Zij en
de heer Derk Hoekman hebben ja-
renlang deel uitgemaakt van het
Werkverband Vordense Minima.
Daardoor veel contacten met de
wethouder van sociale zaken.
Mevrouw Folkertsma over me
vrouw Aartsen: "Ik heb heel veel
waardering voor haar. Ze zette

Als je mevrouw Aartsen diep in het nart kijkt, dan vindt ze het
wel prachtig als CDA-Statenlid door het leven te gaan,

maar nog veel liever was ze in Vorden wethouder gebleven.
En dan graag de portefeuille Welzijn en Sociale Zaken.

Aan haar wethouderschap kwam vorig jaar na de gemeente-
raadsverkiezingen een einde. Dat lag niet aan haar capaciteiten
als wethouder. Integendeel zelfs. Mevrouw Ria Aartsen genoot
respect onder de Vordense bevolking. "Handjeklap' tussen de

PvdA en WD zette na de gemeenteraadsverkiezingen van 1998
de grootste partij van Vorden (CDA) buitenspel.

Voor Aartsen betekende dit een stapje terug.
Ze werd weer 'gewoon' raadslid. Een functie die zij tot eind juni

bekleedde. In de raadsvergadering van dinsdag 29 juni werd
afgescheid van haar genomen.

Mevrouw Aartsen wordt in de raad opgevolgd door de heer
Jan Klein Lenderink.

datje er zelf het een en ander van
afwist", zo zegt ze.
Haar betrokkenheid met de 'lage
re inkomens' heeft er op gegeven
moment toe geleid dat er in
Vorden een 'kwijtscheldingsbe-
leid' van de grond is gekomen.
Weliswaar balancerend op het
randje van watje als gemeente wel
of niet mocht doen. Vorden werd
in eerste instantie door de provin-
cie op de schouders getikt.
Aartsen: "We hebben de minima
toen 'bijzondere bijstand' ver-
leend. Daar konden ze dan weer
de gemeentelijke belastingen zo-
als bijvoorbeeld de hondebelasting
van betalen", zo zegt ze met toch
wel een veelbetekende glimlach.

VASTHOUDEND
Ook heeft ze een goed gevoel over
de ontwikkelingen op milieube
leid en niet te vergeten de realise
ring van het kinderdagverblijf De
Klimboom. Enorme discussies in
de raad, maar ze kreeg de meer-
derheid van de raad op haar hand.
Mevrouw Aartsen staat ook be-
kend als 'zeer vasthoudend'. Stond
ze in haar recht en was ze zelf van
de juistheid van haar standpunt
overtuigd, dan hield ze vast. Dat
leidde wel eens tot het innemen
van minderheidsstandpunten zo-
als bijvoorbeeld met betrekking
tot de asielzoekers.

ASIELZOEKERS
Als het woordje asielzoekers valt,
dan worden haar ogen weer fel en
reageert ze verontwaardigd. Niet
tegenover de asielzoekers, die
moete^fcjeholpen worden, dat
staat ^ffomwonden vast. Haar
kwaadheid richt zich tegen het
college. In feite heeft ze daar nu
nog steeds geen goed woord voor
over. "Het college was in deze
kwestidfcpheel afstanderlij k. Tach-
tig as^Roekers voor een buurt-
schap als de Kranenburg is veel te
veel. Kranenburg heeft hen niets
te bieden. Ik heb verschillende ke
ren tegen het college gezegd: 'doe
er wat aan'.

Wat kreeg u dan als antwoord?
"We doen hier niets aan, het is
onze zaak niet wat er met het
klooster op de Kranenburg ge-
beurd. Toen ze op gegeven mo-
ment wel vonden dat een aantal
van 80 asielzoekers teveel van het
goede is, ondernamen ze actie.
Echter als mosterd na de maaltijd.

Te laat. Ik kan mij dan ook heel
goed voorstellen dat de Kranen-
burgers voelen dat ze door de ge
meente in de steek zijn gelaten.
Gelukkig gaat alles tot op heden
goed en daar ben ik blij om", aldus
Ria Aartsen.

MOEDER OVERSTE
Dinsdag 29 juni heeft mevrouw
Ria Aartsen afscheid genomen als
raadslid. Burgemeester Kamerling
zei bij die gelegenheid: "Afscheid
nemen is altijd een traantje wég-
pinken, een vertrouwd geworden
gezicht in ons midden zal ons ver-
laten. Met zijn allen mogen we
constateren dat uw politieke car-
rière zich in een gestaag stijgende
lijn voortzet", aldus Kamerling die
vervolgens de talloze bestuurs-
functies opsomde die ze de afgelo-
pen jaren bekleed heeft.
"Als raadslid en als wethouder ge
nootje van je werk. Daar kwam bij
het prettige gevoel invloed te heb-
ben. Als 'moeder overste' waakte je
niet alleen voor de mensen, voor
het christelijk welzijn, maar ook
voor het college van B &W In het
bijzonder heeft de sector Samen-
leving van je dossierkennis en je
inbreng mogen profiteren", aldus
burgemeester Kamerling die me
vrouw Aartsen vervolgens een ori-
ginele gesigneerde ets van kasteel
Vorden aanbood, alsmede het ge
meentewapen van Vorden op glas
in lood en bloemen voor het thuis-
front.

STATENLID
Als Statenlid heeft mevrouw Ria
Aartsen in haar portefeuille mi-
lieu alsmede plaatsvervangend lid
welzijn, sport en cultuur. Vanaf
haar nieuwe werkplek zal zij de ge
meentelijke herindeling op de
voet blijven volgen en zal zij ook
wel eens aan een besluit mee moe
ten werken. Haar persoonlijke vi-
sie richting Vordense gemeente
raad: "Houdt zelf het initiatief in
handen en laat het proces van sa-
menwerking niet te lang duren".
Haar voorspelling: "Ik denk aan
één gemeente welke samenge-
voegd is uit Vorden, Hengelo
Steenderen, Hummelo & Keppel
en Zelhem".

Zien we haar ooit nog eens terug
in de Vordense politieke arena?
Haar reactie: "In de politiek kun je
nooit, nooit zeggen ".

zich in voor de 'arme' kant. Voor
ons was het prettig met iemand
van doen te hebben die goed kon
luisteren naar mensen met een
laag inkomen. Ria Aartsen was een
wethouder uit de linkerhoek van
het CDA. Ze had veel deskundig-
heid in huis. Jammer dat ze weg
is".
Toen het Werkverband in 1998 op-
hield te bestaan ontvingen Fol-
kertsma en Hoekman een af-
scheidsbriefvan mevrouw Aartsen
waarin letterlijk stond: "U hebt
het ons niet gemakkelijk gemaakt.
Mede door uw kritische opstelling
heeft men hier een minimabeleid
kunnen ontwikkelen waar Vorden
trots op kan zijn".

TROTS
Al zegt ze het niet hardop, toch is
mevrouw Aartsen best trots op de
uitlatingen van Folkertsma. Aan-
vullend zegt ze: "Mijn insteek is in-
derdaad altijd geweest, de zorg
voor de mensen die het minder
goed gaat. Toen ik raadslid werd,
heb ik mij direct aangetrokken ge
voeld voor sociale zaken en wel-
zijn. Als commissielid ging ik de
bijstandswet lezen. Ik heb daar
veel tijd in gestopt. Cursussen ge
volgd om bij te blijven. Een must

Poserend voor de fotograaf bij het aantreden na de laatste verkiezingen. Op de eerste rij staat 'moeder overste'
mevrouw Ria Aartsen die op 29 juni afscheid nam. - » . .» *
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Troelstralaan 39-43, ZutjMen,Tel. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.<|0 tuiiri
.Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str.links

uth/ermode
z u t p h e n

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

BRADERIE/ZOMERFEEST
HENGELO (GLD.)

ZONDAG 15 AUGUSTUS

BEZOEKERS ± 20.OOO
MET VEEL LIVE-MUZIEK

KRAAMVERHUUR BEL:
0575-463778 (na 12.00 uur)

GEEF, STORT, SCHENK EN DONEER
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

DAN MAKEN WE ER
SCHONE COMPOST VAN

b?
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

APART

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF €2

enings-

TRuurloseweg 45-47 • Vorden • Tefefoon (0575)(5512 17

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

fUIN- u
BEELDEN
NU 10%

RTING

Hef cemei£
tussen vraag
en aanbod!

VAKANTIE
IS NIET

VANZELF-
SPREKEND

Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk geh.in h
vakantie gaan niet n

;i|n van
intensieve verpleging en vii i

• i l .
voor zieken en gehand.. l
gaan 6150 mensen op vakantie met de
Zonneblc m 6400

, r, Ook ü kunt helpen! Doe
mee aan de 'Actie Zonnebloemva-
kanties'.Ciro 145, Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda fel l"

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk .....
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20^62

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0673 46128* - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3M7.14.446

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

WARNSVELD

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

ZUTPHEN

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



Overbodig l
Integendeel! De
reisverzekering is een nuttige uitgave voor
een plezierige vakantie. Want Univé biedt
een reisverzekering die niet alleen scherp
geprijsd is maar ook naar uw behoefte
samen te stellen is. Dus zonder dubbele
dekkingen. Of juist met extra dekking. Wilt
u meer weten? Stap eens bij ons binnen of
bel voor een afspraak. Regelt u liever alles
thuis? Stuur dan de bon voor meer informa-
tie vandaag nog op.

Premievoorbeelden

Ik wil een reisverzekering afsluiten.
Neem contact met mij op.
Stuur mij een aanvraagformulier voor een
reisverzekering.

Ik heb belangstelling voor de brochures:

ö Kampeerauto
ö Caravan
ö Personenauto
O Motor/scooter
O Rijwiel

ö Aansprakelijkheid
voor particulieren

L"5 Kostbaarheden
L~J
O ...............

Naam: M/V*

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Lidnummer:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZV Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

De Univé-reisverzekering is precies op maat. En laag geprijsd.
Drie voorbeelden:

I
Een gezin (vader, moeder, twee kinderen van 4 en 6) gaat met de
caravan 25 dagen naar Zuid-Frankrijk. Zij zijn al verzekerd tegen
ziektekosten, dus een ziektekostenverzekering is niet nodit;.
Ze kiezen combinatie B met een eigen risico van f 250,-. De totale
premie is f 75,-. Voor een volledige dekking voor het hele gezin.'

II
Vijf personen veertien dagen in een appartement in Spanje.
Zij kiezen voor combinatie B, inclusief geneeskundige kosten, zonder
eigen risico. De premie: f 122,50. Voor hun kostbaarheden willen zij
een aanvullende kostbaarhedendekking. De premie daarvoor is
slechts ƒ 14,-. Voor vijf pe nonen!

III
Twee volwassenen gaan tien dagen op wintersport in Oostenrijk.
Een ziektekostendekking is niet nodig, die hebben ze al. Zij willen
een heel uitgebreide dekking (combinatie C) met wintersportdekking
en zonder eigen risico. De totale premie is f 85,-.

Alle premies zijn exclusief f 7,50 kosten.

Daar plukt ü de vruchten van!
Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AH Ruurlo
0573--H35

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

--

TT3 .'f /

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste
collectie wand- en vloertegels &

professioneel advies!

W E S S E L I N K - D E G R O

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - ia.: 09.00-13.00

Biei ons
in a'n Achterhook
't Wodn venaovund weer niks. Bearnd Eavers vezetn zich 's en ging
van 't ene knee op 't andere hurken. De reebok waor hee, veschoaln
achter een transformatorhuusken op zat te wachten , leet zich ok diz-
ze keer neet zien. Hee ston neet zo wied van de grinte af en daor kon-
ne d'r een paar heurn praotn. Ze hadn 't schienbaor oaver urn want
hee heurn streuperije en nog wat meer weurde. An de stemme te
heurn waarn dat Harm en Riek van 't Domeneershuus.

"Maor wiej wacht now net zolange tot e 't bos uutkump", heurn e
Harm zeggen. "Oh, maor dan hoef iej neet lange te wachten, want
hier bun'k al", zei Bearnd onderwiel hee achter 't huusken hen
kwam.
Harm en Riek kekn wat vewonderd dat ze Bearnd, met 't geweer on-
der 'n arm, op eur af zaggen kommen. "Wat maak iej hier dan, iej
mengt hier helemaols neet jagen. Vanwekke was t'r ok al een ander
maor daor hè'w 't autonummer van".

"Now, dat kan'k ow gauw uut de duuke doen, dat was mien breur.
Wiej meugt hier een bok schietn. Da's in oaverleg met Spiekers Jan,
den hier de jach hef maor zelf gin zinne had u m me op zo'n ding te
wachten"
Maor Harm en Riek waarn nog neet zo oavertuugd en leazen een heel
ceel op oaver mooie diers , doodschietn en zo meer. Bearnd zei d'r
maor neet tevolle op, daor was now toch neet met te praotn.. Hee
sloog 't geweer an 'n nekke en ging op huus an. Daor veteln e an zien
vrouw wat um oaverkommen was.

"Daor zal nog wel wat old zeer zitn", menen die. De luu van 't
Domeneershuus waarn al 's een hond kwiet ewodn. Den sjaggelen
nog wel 's deur 'n Driefdiek, ok jachterrein van Bearnd. En zee dach-
ten dat Bearnd den hond en schot hagel op de ribben had egeven.
Maor bewies daorveur hadn ze neet, Bearndhad ok ezeg dat e naans
afwis.

't Zat Bearnd toch neet helemaols lekker en 'n andren maarn ging e
nao 't Domeneershuus. Hee beln netjes an umme de luu neet te
oavervallen. Harm sloog van schrik zowat achteroaver too hee Bearnd
zag staon. Hee wis neet wat te zeggen. "Mag ik t'r effen inkommen?",
vroog Bearnd. "Oh jao, natuurlijk", stottern Harm. Bearnd hef um
too alles uuteleg oaver de bokkenjach en hoo dat met die andere ja-
gers in mekare zat. En zo leaft ze now weer zonder ruzie wieter. Maor
een betjen old zeer blif t'r nog wel, daor op 't Domeneershuus, biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
melkvee- en

varkenshouderij (m/v)
De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek, hove-
niers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en grondver-
zet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en varkenshou-
derij op zoek naar parttime medewerkers. Een combinatie
van werken bij verschillende bedrijven zodat een vollere
werkweek of een volle baan ontstaat is mogelijk.
Bovendien zoeken wij voor enkele moderne varkens-
houderij bedrijven fulltime medewerkers. Je hebt een
LAS- of MAS-opleiding. Enige ervaring in de melkvee-
of varkenshouderij verdient de voorkeur. De beloning is

goed, conform de CAO-landbouw. Het gaat in de
meeste gevallen om vaste banen. Gemotiveerd?

Reageer dan zeker! Bel René Pot (Oost-

Gelderland) of GerritWeenk (Midden-
Gelderland), 0900 - 9896.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

•W

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NPWSBB.3B. -7251 Afl -.fltëTBUS 2£,-.7250-J«l-



Oerkrachtfestival van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juli met diverse muzikale toppers:

Normaal en Status Quo in Lichtenvoorde
In het weekend van 16,17 en 18
juli vindt in Lichtenvoorde het
kampeerfestival "Oerkracht"
plaats. Dit mag natuurlijk door
geen enkele rocker gemist wor-
den. Gelukkig is Bennie Jolink
op tijd hersteld om met Nor-
maal op "Oerkracht" in de Su-
pertent te kunnen spelen.
Naast Normaal zullen ook
Status Quo, Jovink en de Voe-
derbietels, De Bintangs, De
Gracht, 7 Zuma 7, Caz, Gascoig-
ne & Co, The Fife (Irisch Folk) en
De Wilma 's komen spelen.

Status Quo is al jaren de favoriete
band van Normaal. Het is de orga-
nisatie gelukt om deze band te
strikken voor een éénmalig optre-
den in Nederland. Ook Jovink en
de Voederbietels mogen natuurlijk
niet ontbreken. Ze zijn bezig met
een nieuwe tour "Jovink in de 7e
Hemel". Dit zal zeker weer een
spektakel worden. Goede DJ 's zul-
len het geheel aan elkaar praten.
Ook zullen er, geheel volgens de
Achterhoekse traditie, enkele spe
len georganiseerd worden, waar
jong en oud aan mee kan doen.
Wat te denken van het "zwientie
tikken"? Dit jaar wordt er voor het
eerst in de Achterhoek het open
Nederlands kampioenschap bier-
krat stapelen gehouden.

Op zondag is er de Crazy Auto
Cross. Dit gebeurt op het terrein
naast het festival en wordt voor de
dertiende keer georganiseerd door
carnavalsvereniging "De Jonge
Nölepeters" uit Lievelde. In de
manches kan men zich kwalifice-
ren voor de finale, waar het de be-
doeling is om je auto op zo 'n spec-
taculair mogelijke manier de ver-
nieling in te rijden. Er kunnen
maximaal honderd mensen aan
de cross meedoen. Ook zal er zon-
dag een spectaculaire veteranen-
motorcross zijn. Er wordt dan al-
leen maar gereden op motorfiet-
sen van voor 1965 door enkele be-
kende crossers uit de regio.

In de Schans zal voor dit festival
een gigantische camping uit de

Status Quo is één van de publiekstrekkers tijdens het Oerkrachtfestival
in Lichtenvoorde

grond worden gestampt. Compleet
met een groot mobiel badhuis,
waar alle sanitaire voorz^pngen
aanwezig zullen zijn. En naast een
campingwinkel zijn er nog diverse
restaurants en zal er uiteraard een
café zijn. "Oerkracht" mag door
geen enkele echte rocker gemist
worden!

Bennie Jolink is net weer op tijd hersteld om mijn zijn band Normaal
mee te kunnen doen aan het festival in Lichtenvoorde

NORMAAL
Het leek er even om te spannen,
maar door het snelle herstel van
Bennie na zijn wel heel letterlijke
benadering van het thema van de
tour "'t bos in" staat Normaal na-
tuurlijk ook dit jaar weer op het
Oerkracht-festival. En daar zullen
alle fans kunnen zien dat Normaal
klaar is om vol gas het nieuwe mil-
lenium in te luiden. Normaal
heeft voor dit jaar een mix van
oud en nieuw werk op het pro-
gramma staan, waar menig fan
zijn vingers bij zal aflikken.
Bovendien is de supertent van
Normaal ook dit jaar in
Lichtenvoorde weer van de partij
en dat betekent, zoals de trouwe
anhangers allang weten, dat het
een groot spektakel gaat worden
met vele verrassingen die voor een
onvergetelijke avond zullen zor-
gen.

STATUS QUO
Het is de organisatie gelukt om
deze wereldband naar Lich-
tenvoorde te halen. De band be-
staat al meer dan 35 jaar en heeft
minstens net zoveel klassiekers op
haar naam staan. Wat te denken

van 'Roll over Lay down',
'Rockin'all over de world',
'Down Down', 'Whatever you
want'... en zo kunnen we nog wel
even doorgaan. En reken erop dat
deze all-time favorites stuk voor
stuk langs zullen komen dende-
ren. Dit wordt dus een heerlijk
stukje jeugdsentiment.

JOVINK
Zeven jaar bestaan ze al weer en
het waren zeven vette jaren. En
het einde van die goede tijd is nog
lang niet in zicht. Toch kan het al-
tijd nog weer mooier, zo blijkt uit
de groots opgezette "Jovink in de
7e hemel" tour van!999. We kun-
nen dus weer een knallende show
verwachten, waar zoals gewoon-
lijk nog wel wat extra's gebeurt
wat niemand had kunnen voor-
zien, want deze groep is altijd rock
& rock en dus altijd onvoorspel-
baar.

BINTANGS
Al 38 (!) jaar speelt deze groep alles
plat met hun typische rhythm &
blues, rock & roll en blues.
Natuurlijk kent iedereen hun
aloude hits als ' Ridin 'on the L &
N' en 'Travelin* in the USA'.
Nummers die zeker ook op het
kampeerspektakel langs zullen ko-
men. Ondanks de vele jaren dat de
band al speelt, vertonen de
Bintangs nog geen slijtageplekken.
Wie bassist Frankie Kraaijenveld
wel eens bezig heeft gezien op het
podium, begrijpt wat hiermee be-
doelt wordt.

DE GRACHT
Deze A^terhoekse band begon als
coveri^pd, maar het werd pas
echt serieus toen De Gracht een
blazerssectie aan de band toevoeg-
de. Dit resulteerde in 1996 met de
CD 'Bevroren Jaren' waar de band
zich meteen kon meten met de ge
renor^Pberde Nederlandstalige
bands. De Gracht maakt volwassen

Nederlandse popmuziek, met tek-
sten die ergens over gaan.

CAZ
Toen de Zuid-Afrikaanse zangeres
CAZ twee jaar geleden naar
Nederland kwam om aan haar
zangcarrière te gaan werken, kon
niemand vermoeden dat het zo 'n
vaart zou lopen. Ze heeft al op veel
grote festivals gestaan en CAZ gaat
dit jaar haar debuut-CD opnemen
met niemand minder dan Erwin
Musper (bekend van zijn werk met
Aerosmith, Van Halen etc.).

7 ZUMA 7
Voor de hardere noten van het
Oerkracht-festival moeten we het
bij het Eindhovense 7 Zuma 7 zijn.
De band maakt muziek in de lijn
van de oude Black Sabbath en Led
Zeppelin en hedendaagse bands
als Soundgarden en Monster
Magnet.
Dat betekent dus harde groovende
rock die menig bezoeker van zijn
sokken zal blazen. Inmiddels heeft
de band al op alle belangrijke fes-
tivals gestaan, zoals Dynama en
Lowlands. Bovendien heeft de
band versterkers en gitaren waar
Keith Richards nog jaloers op zou
zijn: allemaal oude Fender-kasten
en Gibson-gitaren. Dus haal je
luchtgitaar uit de kast en ga hele
maal uitje dak tijdens deze band.

THE FIFE
Dit is een Ierse Folkband die ook
echt uit Ierland komt, speciaal
voor het Kampeerspektakel. Dus in
het heerlijke Ierse accent dronke
mansliederen beluisteren voor op-
timaal plezier.

GASCOIGNE & CO
Bluesband rond de uit de oude
Normaal afkomstige gitarist Alan
Gascoigne. Met elektrische gita-
ren, slide en lapsteelgitaren zorgt
deze band voor een swingend
feestje rock & roll.

De zangeres Caz

Mo torcross

Zaterdag 3 en zondag 4 juli werd
in het Zuid-Franse plaatsje
Lacapelle Marival de 6e Grand Prix
zijspancross van dit seizoen verre
den. Zaterdag tijdens de trainin-
gen en kwalificaties liep de tempe
ratuur op tot 37°C. Voor Van
Werven / Notten en Kops / Wijs
werd het dus een zware klus. Maar
de crossers hebben toch een goede
tijd kunnen zetten. Van Werven /
Notten had de 5e tijd en Kops /
Wijs de 7e.
Zondag tijdens de wedstrijd liep
het kwik op tot zo'n 40°C.
Ondanks het vele sproeien van de
organisatier stoof het toch nog
heel erg. De crossers hadden het er

maar moeilijk mee. In de eerste
machine is Kops / Wijs 13e gewor-
den en moest Van Werven / Notten
het opgeven vanwege een kapotte
achterrem. In de tweede manche
had Van Werven / Notten net zo-
veel pech als in de eerste manche.
Bart had 's morgens tijdens de
trainingen zich keihard het hoofd
gestoten aan een brug (Notten-
bridge) en had daar een flinke her-
senschudding aan overgehouden.
Daardoor moest hij in de tweede
manche afkloppen. Kops / Wijs
heeft het erg goed gedaan en is 9e
geworden.
Afgelopen weekend was de GP van
Duitsland in Strassbessenbach.
Met een 5e trainingstijd voor Van

- Werven / Notten-zag het er naar
uit dat het met Bart al weer goed

ging na vorige week. Kops / Wijs
had een 6e tijd. Maar tijdens de
start, zondag, ging het gigantisch
mis met Van Werven / Notten. Ze
zaten erg goed bij het eerste groep-
je maar vlogen toen keihard over
de kop. Met flinke hoofdpijn en
een beetje last van de nek werden
ze gedwongen te stoppen. Kops /
Wijs had een zeer goede start en
lag op de 3e plek. Uiteindelijk zijn
zij in de eerste manche 5e gewor-
den.
De tweede manche was net zo
spannend als de eerste. Kops / Wijs
lag in gevecht met de Janssen
twins voor de 3e plaats terwijl heel
goed daarachter Van Werven /
Notten vocht voor de 5e plek. Na
de 30 minuten en 2-ronden die de-
rijders moeten rijden, is Kops /

Wijs 4e geworden en Van Werven /
Notten 7e.
In de tussenstand voor de wereld-
kampioenschappen staat Kops /
Wijs op de 6e plek en Van Werven
/ Notten op de 13e plaats.

Duivensport

P.V. VORDEN
De combinatie A en A Winkels
heeft een succesvol weekend ach-
ter de rug. Tijdens twee wedvluch-
ten werd beide keren de eerste
prijs gewonnen.. De wedvlucht
vanaf Tessenderloo ging over een
afstand van ca. 140 kilometer. Hier
waren de uitslagen: A en A
Winkels l, 2, 3, 11, 15, 17; H.

Confactfes?
Hef cement

tussen vraag
en aanbod!

Eykelkamp 4, 8, 9, 10, 14, 16, 19;
M.Tiemessen 5, 6; T.Wesselink 7,
18; J. Burgers 12; J. Meyer 13, 20.

De wedvlucht vanaf Peronne ging
over een afstand van 340 kilome
ter. De uitslagen: A en A Winkels l,
3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15; G en H
Boesveld 2, 6, 7, 9, 12, 18;
W.Oldenhave 14; H. Eykelkamp 16,
19; Roy Eykelkamp 17; J.van Dijk
20.



NU OOK DAGKAARTEN TE KOOP!

VRIJDAG 16 JULI'99

STATUS QUO
ffl. 50,00 / tent open 18.00 uur

ZATERDAG 17 JULI '99

NORMAAL
ffl. 35,00 / tent open 18.00 uur

BEPERKT AANTAL KAARTEN TE KOOP!
(ticketprijs excl. servicekosten)

Café de Zaak Dijkstraat 29 te Lichtenvoorde tel. 0544-373084
Alle Focus Fashion-winkels (o.a. Lichtenvoorde tel. 0544-372618) en

alle Music-AII-ln winkels (o.a. Lichtenvoorde tel. 0544-377804).
Bel of bezoek Ticket Service* via: 0900 300 1250 (99 c.pm),

de 150 grotere postkantoren, de 33 GWK stationskantoren
www.theater.nl, SBS 6 Teletext pagina 699 en

de Bekende Voorverkoop Adressen.
Of kijk voor meer informatie op www.normaal.nl

ZONDAG 18 JULI CRAZY CROSS + JOVINK & THE VOEDERBIETELS
i. KAARTEN HIERVOOR ALLEEN VERKRIJGBAAR AAN DE KASSA! ̂

Tijdens de bouwvakvakantie van 16 juli t/m 7 augustus zijn wij

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

van O9.OO tot 12.OO uur.

Showroombezoek
voor keukens, sanitair, tegels, natuursteen, enz.

's middags en 's avonds uitsluitend na telefonische afspraak

Spoorstraat 28, tf61 AE
Telete«M0573) 45 20 00 RUURLO

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

VORDEN:

zondag 18 juli en
zondag 25 juli

van 10.00 tot 18.00 uur open.
•kee f 9,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

aanbiedingen
geldig

maand juli

VLEESBOERDERIJ

'SCHONEVELD'
1e kwaliteit rundvlees rechtstreeks van eigen boerderU
Barchemseweg 77, 7261 MT Ruurlo • Telefoon (0573) 45 13 46

17 Juli 1 Jaar open

Feestaa n biedingen
Heerlijke runderrollade (vacuüm verpakt, diepgevroren) per kilo 14,-
Kogelbiefstuk of Hollandse biefstuk per kilo 20,-
Entre cöte per kilo 20,-
Rosbief per kilo 15,-

Steak (vacuüm verpakt, diepgevroren) per kÜO 20,-

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

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

IE5EH
••«.i-L.ia.Mn.t.iMa

-VORDEN

•OPRUIMING

en kolberts

aanbiedingen geldig tot en met dinsdag 20 juli

modecentrum

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



Kampioenschap kalveren keuren Bodemonderzoek gestart
Na in de afgelopen maanden
drie keer thuis door een jury
beoordeeld te zijn, kwamen de
deelnemers van de kalverop-
fokdub Hengelo/Vorden/Eefde
bijeen om centraal te strijden
om het kampioenschap van
1999.

De plaats van de bijeenkomst was
bij de familie Velthuis aan de War-
kenseweg in Vorden en de leiding
had gezorgd voor een keurige keu-
ringsbaan en verder was er een
ruime accommodatie.
De juryleden, de heren Te Brink-
hof uit Ruurlo en Nijland uit Vor-
den, startten ruim half acht met
de individuele beoordeling van
het voorbrengen van het kalf door
de deelnemers en met het toilet
van het kalf. Op een klein buitje
na waren de omstandigheden tij-
dens het keuren hetzelfde en de
den de heren juryleden hun werk
op een vlotte en deskundige wijze.
Na deze beoordeling moesten twee
deelnemers kampen om de titel
best toilet van het kalf. Deze kwam
terecht bij Mark Teunissen; het
best voorgebrachte kalf was van
Erik Velthuis.
Voor de prijsuitreiking werden
twee deelnemers geëerd omdat ze
vijf keer hadden deelgenomen aan
de wedstrijden van deze kalverop-
fokclub. Dit waren Jordy Berends
en Elles Zents; ze kregen namens
de organisatie een wandbord over-
handigd.
De resultaten van het seizoen 1999
bestaande uit de drie rondgangen
en de eindkeuring, waren als
volgt.
Deelnemers voor de eerste keer: 1.

Esther Velthuis uit Vorden; 2. Kai
Lassche uit Hengelo (Gld.); 3. Coen
Nijenhuis uit Warnsveld.
Deelnemers voor de tweede keer
of vaker: 1. Erik Velthuis uit Vor-

den; 2. Jordy Berends uit Warns-
veld en Mark Teunissen uit Warns-
veld; 4. Elles Zents uit Vorden; 5.
Dyone Lassche uit Hengelo (Gld.);
6. Stan Lassche uit Hengelo (Gld.).

Muzikaal Authentiek Festijn
Om een breder publiek kennis
te laten maken met authentie-
ke muziek en hen ook in de ge-
legenheid te stellen zelf enige
instrumenten te beroeren orga-
niseert de Stichting Vrienden-
kring Klein Axen voor de twee-
de keer het Muzikaal Authen-
tiek Festijn. Klanken van de
Aboriginals. Tibetaanse, Afri-
kaanse- en Keltische- volkeren
zullen onder andere door didje-
ridoo, klankschalen, djembé en
diverse fluiten weer volop klin-
ken. Op zaterdag 17 juli is ie-
dereen welkom op de camping
de Reehorst te Vorden.

Alle mensen, jong en oud, rijk en
arm, dik en dun, dom en slim, mo-
dern of ouderwets zijn gevoelig
voor muziek. Iedereen heeft zijn
of haar lievelings-, stijl, melodie,
ritme en klank. De mens veroor-
zaakt dit geluid met of zonder be-
hulp van een instrument. Dit ge-
nieten is niet alleen van deze tijd,
maar lijkt van alle eeuwen. Over

de reden waarom de mens muziek
is gaan maken zijn vele theorieën
en beschouwingen in^Miloop.
Wat de reden ook mogJPijn het
geeft vele de mogelijkheid om
stemmingen te uiten, emoties te
verwerken en uitdrukking te ge
ven aan waar woorden tekort-
schieten.
In de moderne tijd met de nieuw-
ste technieken en uitwisseling tus-
sen de culturen komen we tot de
mooiste en ingewikkeldste compo-
sities. Helaas gaat daarbij soms de
primitieve kracht van de oerklank
verloren.
Steeds meer mensen gaan deze
klanken herontdekken en beleven
de mystieke essentie van de mu-
ziek. Volkeren in alle uithoeken
van de wereld ontleenden daaraan
hun spirituele kracht. Middels
deze muziek hadden zij contact
met de goden, vonden zij genezing
en konden zij berichten overbren-
gen.
Gelukkig zijn er nog mensen die
deze eeuwenoude traditie in ere

hebben gehouden. Anderen heb-
ben door archeologische vondsten
muziekinstrumenten kunnen re
construeren. Steeds meer mensen
bekwamen zich in de beoefening
hiervan en beleven opnieuw de
schoonheid en de eenvoud van
deze klanken. Hierdoor zal dit cul-
tuurgoed voor de mensheid be-
houden blijven. Om dit verder te
stimuleren krijgt de bezoeker nu
de unieke gelegenheid om in een
ontspannen vakantiesfeer hier na-
der kennis mee te maken. Aan het
eind van de avond worden alle ele-
menten samengebracht in een
niet te evenaren slotconcert.
De entree is gratis en voor deelna-
me aan de activiteiten wordt een
kleine bijdrage ter dekking van de
onkosten gevraagd. Ook zal de we
reldwinkel weer aanwezig zijn
met een ruim aanbod van dit
soort instrumenten. De prijzen
zijn zo vastgesteld dat de mensen
die ze maken een menswaardiger
bestaan in hun eigen land kunnen
opbouwen.

Grote demonstratie van
Ponyclub en Hondenclub
in Hengelo (Gld.)
In het kader van de doeactivi-
teiten van VW Hengelo zullen
de ponyclub Hengelo en en de
hondenvereniging Noordink
op woensdag 21 juli om 1930
uur een grote demonstratie ver-
zorgen.

Dan zullen genoemde verenigin-
gen die beiden erg actief zijn, op
het evenemententerrein de Hiet-
maat aan de Zelhemseweg te Hen-
gelo hun kunnen tonen. Tijdens
deze demonstraties zal het pu-
bliek van deskundig commentaar
worden voorzien.
Beide verenigingen reageerden en-

thousiast op het verzoek van de
VW om de demonstraties te ver-
zorgen. Ponyclub Hengelo vierde
onlangs het 40-jarig jubileum met
een groot concours om de Gelder-
se kampioenschappen en honden-
vereniging Noordink (een Duitse
herderclub) is al meer dan twintig
jaar actiefin Hengelo.
Het optreden van beide verenigin-
gen belooft iets moois te worden
en in de kantine van het nieuwe
gebouw van de Koninklijke Har-
monie Concordia op de Hietmaat
kan het publiek - dat hopenlijk in
grote getale komt - zich van een
consumptie voorzien.

Warnsveld 1996
op video
Fotografie Cees Boek heeft de
hand weten te leggen op unieke
beelden van Warnsveld uit het
jaar 1966.
Een must voor de oudere Warns-
velders die de jaren '60 bewust
hebben meegemaakt en leerzaam
zijn voor de jongere generaties die
nu kunnen zien hoe hun ouders
en/of grootouders in Warnsveld
woonden, werkten en naar school
gingen.
De oorspronkelijke beelden zijn
gemaakt op 8 mm zwart/wit film
en in samenwerking met Peter
Knijn Productions voor het eerst
uitgebracht op video (VHS).

Deze unieke video is uitsluitend
verkrijgbaar bij Fotografie Cees
Boek te Warnsveld.

In opdracht van Waterschap
Rijn en IJssel start deze week
een veldonderzoek tussen Vor-
den en Warnsveld. Een onder-
zoek waarbij medewerkers van
DLO (Dienst Landbouwkundig
Onderzoek) - Staring Centrum
de bodemopbouw in kaart
brengen.

Het waterschap heeft de gegevens
over de bodemgesteldheid nodig
als basismateriaal voor het uitvoe
ren van verbeteringsplannen. Met
die 'bodemkennis' wordt de water-
huishouding straks beter afge
stemd op wensen van de 'gebrui-
kers' van oppervlaktewater in het
bijna drieduizen hectare grote ge
bied. Die gebruikers zijn: land-
bouw, natuur, recreatie en milieu.
De werkzaamheden van de mede
werkers van het DLO-Staring Cen-
trum duren tot oktober 1999.
Tijdens het veldwerk boren de me
dewerkers met een grondboor tot
maximaal 180 cm diepte. Per hec-
tare voeren ze gemiddeld één bo-
ring uit. Bij iedere boring kijkt
men naar de gelaagdheid van het
bodemprofiel. De gegevens van

elke laag worden ingevoerd in een
veldcomputer. Gelet wordt op de
dikte, de aard (zand, klei, leem,
veen), de geologische afzetting, sa-
menstelling, humusgehalte en
dergelijke van de grond. Het ont-
stane boorgat (doorsnede circa 7
cm) dicht men na afloop. In het
veld geven de onderzoekers op een
kaart de vlakken aan van gronden
die een gelijke bodemopbouw heb-
ben. Daardoor ontstaat een bo-
demkaart.

TOESTEMMING
Voordat een perceel betreden
wordt, wordt eerst contact opge
nomen met de gebruikers van de
betreffende grond. Mocht dat con-
tact niet tot stand komen, dan
wordt een brief achtergelaten. De
projectmedewerkers kunnen zich
desgevraagd legitimeren en zijn
aanspreekbaar voor een nadere
toelichting van het werk.

Voor vragen over de achtergrond
van dit project kunt u terecht bij
de heer J.W. Willink van de afde
ling Noord van het Waterschap
Rijn en IJssel, tel. 0314 369525.

l Allerhand
in 't Saksenland

Van heel ver is hij al te zien, de toren van de Grote of
Martinikerk te Doesburg. Geen wonder als het hoogste
punt van de toren zich bijna honderd meter boven de be
gane grond bevindt. In dezelfde verhouding als de toren
hoog is, is de kerk groot. Een laat-gotische basiliek met
enorm veel ruimte en veel bezienswaardigheden.
Zo staat er een avondmaalstafel uit de zeventiende eeuw,
afkomstig uit een Engels kasteel; een monument van vice
admiraal Wemberich von Berchem (1855) en een schilde
ring van de Heilige Agnes daterend uit de 15e eeuw. Op de
westzijde van de pilaren vinden we de twaalf artikelen van
de Apostolische Geloofsbelijdenis en op de oostzijde bijbe
horende bijbelteksten.
Van begin 16e eeuw zijn de plafondschilderingen in het
Anna-koor. Ongeveer in dezelfde tijd gemaakt als de schil-
deringen in de Vordense dorpskerk. Schijnbaar waren die
beschilderingen toen "in" want in meerdere kerken date
ren die schilderingen omstreeks 1500-1520.
Wie nu het geheel beziet kan zich haast niet voorstellen
dat de toren en een groot gedeelte van de kerk verwoest
waren nadat in april 1945 de Duitsers de toren opbliezen..
Dat was trouwens niet de eerste keer dat er schade was aan
toren en kerk. In 1483 is er al een kerk uit 1235 verbrand.
In 1548 was de bliksem oorzaak van een brand en in 1672
schoten de Fransen het geheel in puin. Na het plaatsen van
een bliksemafleider in 1783 hoefde de brandweer echter
niet meer voor deze kerk in aktie te komen.
Voor wie uitgekeken is in de kerk heeft Doesburg nog veel
meer te bieden. De Waag en het Raadhuis in het centrum,
het mosterdmuseum, museum de Rode Toren en het Foto-
grafiemuseum, allemaal dicht in de buurt. En natuurlijk
de oude verdedigingswerken, gebouwd door Menno van
Coehoorn.

De kerk, waarin ook regelmatig concerten worden gege
ven, is elke werkdag van 2 tot 5 geopend. Er zijn dan steeds
een paar aardige dames of heren aanwezig om u nog veel
meer over deze kerk te vertellen

H.G. Wullink .



de specialist in sierbestrating, tuinhout, bielzen en blokhutten

INGANG

De verbouwingen zijn achter de rug en daarom houden
wij op 15 juli van 19.00 tot 22.00 uur

Wij nodigen u graag uit om onder het genot van een
hapje en een drankje onze nieuwe showhal met

tuinwinkel te komen bekijken.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

JSTE\
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-
den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen

Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduur-
werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wand!

HOME

HARMSE£
VAKSCHILDE^

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

Heeft u last van

WESPENNESTEN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten

ongedierten
"fel. (0575) 55 32 83

06-51 10 69 55

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Schiiiiiitterende collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

20 soorten
v.a. 89.- 99.-

119.- 129.-
149.- 199.-

enz. enz. enz.

OUTDOOR-KLEDING
Camojacks - Camobroeken - Khakibroeken

Groene broeken - Camo-T-shirts - Urban-shirts
Urbanbroeken - Survivaljacks

BROEKEN met afritspijpen
maten 44 t/m 60, 4 kleuren v.a.

AFRITSBROEKEN ook in
lichtgewicht heren en damesmodellen

Ook SHORTS en BERMUDA'S
khaki - zand - blauw - leverkleur

Wegens vakantie gesloten
van 26 juli t/m t? augustus

Nu nog mooie vakantiekorting
op banden en velgen

Slotsteeg 18, Hengelo Gld.

i AUTOBANDEN

Gewijzigde openingstijden bouwvakvakantie:

Afhaalbalie open...
Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de

bouwvakvakantie van 17 juli t/m 7 augustus de showroom gesloten, maar de afhaal-
balie is geopend.

Openingstijden afhaaibalie:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de vakantie vanaf 16 juli is er geen koopavond. In de vakantieperiode wordt niet bezorgd.

Vrijdagmiddag 16 juli is de showroom vanaf 15.30 uur gesloten.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

OPENHAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWMARKT

... showroom gesloten

BouwCenterSHCI-UBI
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81.

Filiaal ülft Ettenseweg 39 Ulft. tel (0315) 69 62 00

e-mail: hci@hci-ubi.nl

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



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

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

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

nu 54,95

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

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

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

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

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

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

60X110

SS
•SS-

katoen
«"«S "Svan 52,95 nu

-3S "U

««S
nu 29'°°

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

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

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

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

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

G astendoekje
30/50 cm van 9,95

Washandje
van 4,50

nu 5,95

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

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

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95 nu 15,95
90/220 cm van 29.95 n U 19,95
140/200 cm van 33,95 nu 23,95
160/200 cm van 43,95 nU 33,95
180/200 cm van 44,95 nu 34,95
Slopen per 2 stuks nu 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 vaa59,00 nu 39,00
140/200 van 69,00 B U 49,00
180/200 van 89,00 n U 69,00

Satijnen slopen in diverse dessins
60/70 van 19,95 n U 9,95

moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50 n U 24,95
2-pers. van 46,50 nu 34,95
lits jumeaux van 52,95 nu 44,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95 nu 24,95

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

dekbedsetsin^TOerdessins vanaf 29,-
Dekbedovertrek Teletubbies
met gratis sierkussentje nu 49,-
ERBELLE DEKBED OVERTREKKtN
± 1000 stuks
Sublieme kwaJAt satijn en 100% katoen
1-persoons va^^9,- nu 69,-
lits jumeaux van 349,- nu 99,-

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

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

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

halve prijs

ve»e kleuren, lOOo/o katoen

i„ wafelstructuur

,80/230 emv.nl».- £" ̂

„0/230 cm van 1 nu 129r
,60/230 cm var,1W. 149f.
280/230 cm van 199^

Teveel om op te
noemen

.,;arkante en

rec
dekservetten. Effenen ge

20 tot 80% Korting
Ronde kleden vanaf P 0£°

DekservettenvanaU5,OU

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

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

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

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

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

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- u 69,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

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

Velours strand la ken 86/160 cm
van 45,- nu voor 29,95
100/180 cm
van 69,95,- nu voor 49,95
Badstof strandlaken
100/200 cm van 59,95 nu voor 34,95
90/200 cm vanaf 39,95

J

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

nu 59,95

Velours damesbadjas
met kraag in pantermotief
van/ 149,95 nu 79,95
Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van ƒ 129,- nu 79,95

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

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

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

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- n U 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

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

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,- n U 59,-
extra lang 135/220 van 109,- n U 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- n U 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 119,-
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 149,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 169,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

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

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

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

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)
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