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Duizendste bezoeker in de
Antoniuskerk Kranenburg
Op zondag 23 juli kon in het
Heiligenbeeldenmuseum in de
Antoniuskerk de duizendste be-
zoeker worden begroet. '

Dat wil zeggen de duizendste be-
talende bezoeker, want daarnaast
brachten al enkele honderden do-
nateurs een gratis bezoek aan
'hun' museum en werd ook al een
aantal groepen ontvangen van in
totaal zo'n driehonderd personen.
En dat alles zes weken na de offi-
ciële opening.
Opvallend daarbij zijn de reacties
van vele bezoekers die spontaan
worden opgetekend in het gasten-

boek bij de uitgang. Velen schrij-
ven dankbaar te zijn dat er nu een
plaats is waar dit voor hen belang-
rijke element uit hun geloofsleven
bewaard wordt. Opvallend vaak
wordt ook het klankbeeld 'Een
Heilig Beeldverhaal' genoemd dat
op velen een diepe indruk maakt.
De vrijwillige medewerkers die
zorgen voor een goede ontvangst
van de bezoekers zijn ook bijzon-
der enthousiast.

De dubbele functie van dit kerk-
museum (voor een deel nog in ge
bruik als kerk en voor een deel de
ruimte waar een uniek museum

met ruim driehonderd heiligen-
beelden een plaats heeft gekregen)
is een goede formule. De grote be-
langstelling voor het museum
houdt dan ook een garantie in
voor het voortbestaan van deze
mooie kerk.

Het museum is voorlopig tot het
eind van de herfstvakantie open
elke dinsdag, donderdag en zon-
dag. Informatie over de (beschei-
den) toegangsprijs is mogelijk bij
de VW in Vorden, telefoon 0575-
553222. Daar kan men ook voor
groepsbezoeken alle informatie
krijgen.

Banketbakkerij &
Chocolaterie Fred Bosvelt
vernieuwt winkel
Banketbakkerij & Chocolaterie
Fred Bosvelt is bezig met de ver-
bouwing aan de winkel en de
bakkerij. Vanaf 31 juli tot en
met 7 augustus is de winkel ge-
sloten.

Bestellingen kunnen in die perio-
de telefonisch worden doorgege-
ven. Vanaf 8 augustus kan men de
favoriete banketproducten en di-
verse broodvarianten in een ver-
nieuwde winkel kopen. In de ope-
ningsweek vanaf 8 augustus zijn
er vele acties onder andere bij elke
aankoop een gratis smakelijke ver-
rassing.

DE GEBAKBOX
MAAKT FEEST VAN DE TAART
Tijdens de heropening introdu-
ceert Banketbakkerij en Chocolate-
rie Fred Bosvelt de gebakbox. Bij
een feestelijke gelegenheid hoort
taart. En bij taart hoort een feeste-
lijke verpakking. Die is er nu in de
vorm van de gebakbox. Hiermee
maakt men van banket een echt
cadeau. De box bestaat uit een ste-

vige kartonnen bodem met diverse
vrolijke patronen. Op de bodem zit
een doorzichtige plastic 'deksel'
gehecht die perfect over de taart of
vlaai past. De taart is in de box
goed zichtbaar en komt zo maxi-
maal tot haar recht als cadeau. Bo-
vendien is de taart nu gemakkelijk
snijdbaar omdat de gebakbox geen
opstaande randen heeft. Bij de box
kan de klant kiezen uit een scala
aan voorbedrukte kaartjes waarop
een persoonlijke boodschap gezet
kan worden.

BONNENSPAARACTIE
Bewaar bij elke besteding in de
winkel de bon. Wanneer na enige
tijd voor ƒ 500,- is besteed, dan
mag voor ƒ 12,50 aan producten
worden uitgezocht. Eenvoudig be-
stellingen doorgeven per fax (0575-
555516). Natuurlijk bezorgt men
de bestellingen.
Nieuwsgierig? Kom vanaf 8 augus-
tus naar de vernieuwde winkel,
test het uitgebreide assortiment
en informeer naar de diverse mo-
gelijkheden. Zie de advertentie.

Vordenaren . . .

BEPAAL ZELF OF U IN
DE STANK WILT ZITTEN!

Op dinsdag 8 augustus wordt in het gemeentehuis
aan de Horstérkamp 8 om 20.15 uur in het kader van

de algemene wet bestuursrecht een openbare
hoorzitting gegeven.

Het betreft hier een bezwaar tegen 'een door
Burgemeester en Wethouders van Vorden'

yerleehcle vergunning aan Van der Valk Pensioen B.V

voor een riools l i bverwerkend overslag station.

Hoewel in de praktijk iedereen weet dat dit
een enorme stankoverlast met zich meebrengt,

denken B & W daar anders over.

Laat uw dorp en leef genot niet door een
verkeerde inschatting van B & W bederven en
kom ook naar de hoorzitting om uw bezwaren

kenbaar te maken!

Staringavond
Donderdagavond 3 augustus
wordt er in de Wildenborch de
laatste Staringavond van dit zo-
merseizoen gehouden.
De heer Staring, bewoner van kas-
teel Wildenborch zal de bezoekers
in de Kapel persoonlijk ontvan-
gen, waarna een wandeling door
de kasteeltuinen op het program-
ma staan. Tijdens deze wandeling
volop informatie van de tuinman-
nen van het kasteel.
Bij terugkomst in de Kapel, eerst
koffie met koek waarna Dinie Hid-
dink vertelt over het werken en Ie
ven van dichter Staring. En pas-
sant zal zij ook enkele gedichten
voordragen. Die avond worden te-
vens dia's vertoond over het buurt-
schap Wildenborch en de omge-
ving van Vorden.
Kaarten voor deze avond zijn ver-
krijgbaar bij de VW te Vorden en,
zolang de voorraad strekt 's
avonds aan de zaal.

Theater onder de
Molen
Het enige en eerste Theater Onder
de Molen in Europa opent woens-
dagavond 2 augustus weer haar
deuren. Op de planken van het
Vordense theater staat onder an-
dere de troubadour Gery Groot
Zwaaftink. Ook Diny Hiddink is
weer van de partij met haar hilari-
sche verhalen en schrijver-zanger
Peter Hoefnagels zingt naar aan-
leiding van zijn nieuwe roman en-
kele oude liederen begeleid op
piano door Gerrit Emsbroek. Ver-
der een optreden van de grote goo-
chelaar Wim Hooghiemstra - de
schrik van alle witwassers en
zwartmakers - met nieuwe trucs.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Ündeseweg 25 in Vor-
den. Kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd via (0575)
556987.

Inlevering puzzel
Zomerkrant
De oplossing van de puzzel in
de Zomerkrant van het Week-
blad Contact kan nog ingele-
verd worden tot zaterdag 5 au-
gustus aanstaande.

Redactie

SWOV vraagt vrijwilligers
voor het huisbezoekproject
De Stichting Welzijn Ouderen vraagt vrijwilligers voor het huisbe-
zoekproject dat zij in oktober starten voor de doelgroep ouderen van
80 j aar en ouder.
Het doel van dit project is ouderen aan huis te bezoeken en te infor-
meren over alle mogelijke voorzieningen, regelingen en mogelijkhe-
den op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
Tevens kan er gezocht worden naar mogelijkheden om problemen
die de ouderen in de praktijk tegenkomen op te lossen
De Stichting gaat in september a.s. vrijwilligers trainen om als voor-
lichter de ouderen te bezoeken. Zij zullen aan de hand van een aan-
tal vragen peilen aan welke informatie de ouderen behoeft hebben.
Hierover zullen zij het nodige vertellen en bovendien laten zij een
pakketje met informatiemateriaal achter zodat men na het bezoek al-
les nog eens rustig kan bekijken. De training aan de vrijwilligers
wordt gegeven door verschillende personen van instellingen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. Bovendien krijgen ze van te voren
een informatiemap.

De Stichting vraagt hiervoor vrijwilligers die in de maand oktober
huisbezoeken willen verrichten.
Aanmelden: Stichting Welzijn Ouderen voor 15 augustus tel. 553405

De GLTO afdeling Vorden-
Warnsveld-Zutphen, organi-
seert zaterdag 5 augustus in sa-
menwerking met de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrou-
wen, een fietstocht langs een
aantal agrarische bedrijven.

De deelnemers aan deze 30 kilo-
meter lange tocht kunnen s'mor-
gens starten bij de Nederlands
Hervormde Dorpskerk. Met name
voor de vacantiegangers in deze re-
gio een fietstocht waarbij een kijk-
je in de keuken van onze agrari-
sche bedrijven wordt genomen. Zo
kan bij een loonbedrijf bekeken
worden hoe de mestafvoer bij dit
bedrijf plaats vindt en wat voor in-
vestering dit allemaal voor de eige-
naar betekent.

Bij een plaatselijk hoveniersbedrij f
kan men alles te weten komen
over inrichtingen van bijvoorbeeld
tuinen e.d. Een houtbewerkingsbe-
drij f laat zien wat er zoal uit hout
gefabriceerd wordt. Een akker-
bouwbedrijf biedt een inzicht in
de teelt en verwerking van poot-
aardappelen. Het vijfde bedrijf dat
bezichtigd wordt is een rundvee'
bedrijf. Tijdens de pauze zullen le-
den van de boerendansgroep "De
Knupduukskes" overheerlijke pan-
nekoeken serveren. Vorig jaar tel-
de de tocht langs de agrarische be-
drijven 175 deelnemers, maar toen
was het een regenachtige dag.
Wellicht blijft Pluvius aanstaande
zaterdag thuis en zal het aantal
fietsers daardoor ongetwijfeld ho-
ger uitvallen.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 augustus 10.00 uur openluchtdienst bij Kasteel Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 augustus 10.00 uur ds. I. de Zwart, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 augustus 10.00 uur openluchtdienst bij Kasteel Vorden
voorganger ds. G. Beking, Enschede; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 augustus 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 augustus 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 6 augustus 10.00 uur woord-/communiedienst.

Weekendwacht pastores
6-7 augustus pastor B. Broekman, Vierakker, telefoon 0575-573115.

Huisartsen
5-6 augustus dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
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 bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
5-6 augustus W.F. Haccou, Vorden, telefoon 0575-551908. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhöekseweg 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 uuK Hartbéwaking en
intensive care dagelijks 11.00-11,30 uur (na overleg). Kraam-
afdeiing 10.30-11,30^ 1 5,30f 16,45 en 18.45-19,30 üur.JRAAZ
iedere avond 18.30~19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112 '•-
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10,0p 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 M Lpchem, fax
(0573)29 9298. r U •;.:£ H: i" : ' : . :" ' 1 : : ' i ' : ' ;

Ambulance 1 1 2, b.g,g. (0570) 63 3 2 22

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30--1 8.00 uur. Aansluitend 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
Zelhëm. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13-00 tot 16.30 uur. Reparatieyerzóekén
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-Cielderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min),

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

Pedicure L. Evérs-Jansèn, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr, Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige 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 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meldadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 1400-
20.30 uur, woensdag 1 4. 00- 1 730 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpoSt Vierakker/Wichmond St Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uuri zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat i tel. 553222. Geopend maandag
; t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
-.'Uur.; ' : ' : ' ; .; ; : ;: i : : : : ' •• :[ :!:"? ; ; f; ';: : : :' ,'.\ '. ' i' 'i ' :•

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag; donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr, (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspnenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek :-je. info/aanvraag ma. t/m yr. van 09.00-10.00 uur,

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05. • ' • ' ; ' : ;: :; i i:
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 Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische Vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
yoor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne),

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

Oefentherapeut Cesar M Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak^ tel. 06 23542031.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar • Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Fiets de boer op. Zaterdag
5 augustus. Start bij de Dorps-
kerk van 10.00 tot 11.30 uur

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• U hebt alle hoop verloren?
Geef niet op! Er is hoop. Be-
zoek onze diensten, ledere
zondagmorgen om 10.00 uur
in de 'Bethel-kerk', Weg naar
Voorst 19a, Zutphen

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Effen dudeluk. Wij zijn een
milieubewust bedrijf, dit bete-
kent dat we niet zonder maar
met zo weinig mogelijk midde-
len gecontroleerd door vele
(mee-eters) in staat zijn een zo
goed mogelijk product op de
markt te zetten. Dus voor aard-
beien, aardappelen en witlof
moet je naar Tuinderij Bannink
te Ruurlo

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt è contant. Tel. 0543-
451311

• Beloning voor diegene die
mij aan zelfst. woonruimte
helpt. Tel. 0575-519918 of 06-
29092188

• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp 0575-
521316

• Jongedame, 27 jaar, wer-
kend, zoekt met spoed woon-
ruimte in/vlakbij Vorden. Tel.
0575-553459, b.g.g. 551166.
Vraag naar Heike

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook nu weer met
een uiteenlopende collectie
van eenvoudig bosje tot vele
creaties. J. Schoenaker, Vier-
akkersestraatweg 22, Vïerakr
ker.

• Te koop: Ford KA rood
1997, km-stand 49.000, prijs
f 14.950,- in zeer goede staat
Tel. 0575-555919

• Bart en Gerrie, Jan en El-
sitha gefeliciteerd met het
Vierdaagsekruisje. Een gewel-
dige prestatie!

• Te huur: kamer met kook-
gelegenheid. Eigen douche,
toilet en opgang vanuit de ga-
rage. Brieven onder nr. V 21-1
bureau Contact postbus 22,
7200 AA Vorden

• Gevraagd: een huishoude-
lijke hulp voor 1 ochtend in de
week. Bel: 0575-441109 (Wich-
mond)

• Fiets de boer op. Zaterdag
5 augustus. Start bij de Dorps-
kerk van 10.00 tot 11.30 uur

• Weduwe 65+ zoekt: iemand
van de leeftijd 65+ die net als
zij het alleen zijn moe is en een
beetje gezelligheid zoekt Brie-
ven onder nr. R 11-2 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: nieuwe aardappe-
len Bildtstar. G. Wolsink, Tol-
hutterweg 11, 7261 KS Ruurlo

• Donderdag 3 augustus na
18.00 uur verwelkomt de
KunstKring Ruurlo u graag bij
het Kasteeltuinconcert Perfi-
les de Tango. Toegangskaar-
ten ó 30 gulden (kinderen 10
gulden) zijn vanaf 17.00 uur
verkrijgbaar aan de ingang en
daarvóór bij de WV Ruurlo. Tot
woensdagmiddag (vanmid-
dag) 17.00 uur heeft de WV
nog kaarten è 25 gulden in
voorverkoop. Op de braderie
van woensdag 9 augustus is
de KunstKring ook present,
dan met een goed voorziene
stand met informatie en kunst-
voorwerpen

• Wie wil onze zieke huis-
houdelijke hulp tijdelijk ver-
vangen? 2 halve dagen per
week. Tel. 0575-556351

• Wie wil ons komen helpen
met onze tweelingdochter
en -zoon van 2 jaar, in de
week van 6 t/m 12 augustus,
eventueel wat langer. Hele da-
gen van 09.00 tot 18.00 uur.
Tel. 0575-556351

Verdrietig geven wij u kennis van het plotselinge over-
lijden van onze lieve schoonzus en tante

JANNIE ELISABETH
WISSELS-BOSMAN

WEDUWE VAN JAN WISSELS

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: A.M. Klumper-Wissels
Keijenborg: Grady en Gerrit Wentink

Vorden, 23 juli 2000

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van mevrouw

J.E. WISSELS-BOSMAN

Zij was vanaf de oprichting lid van ons koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor
Vorden, 23 juli 2000

Na een liefdevolle verzorging in 'De Bundeling' is vre-
dig en kalm op 90-jarige leeftijd overleden onze vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader en mijn
vriend

LAMBERTUS HENDRIK
KRANENBARG

WEDUWNAAR VAN B. TEN ARVE

* 8 april 1910 t 30 juli 2000

L. Kranenbarg
J. Kranenbarg-Hovenkamp
Bert en Thea

Torn
Sanne

Rob en Annet

H. Weustenenk-Kranenbarg
H. Weustenenk
Herbert en Brigitta
Erwin

B. Harmsen-Wentink

7261 BE Ruulo, 30 juli 2000
't Rikkelder 101/204

Correspondentieadres:
H. Weustenenk,
Garvelinkkampweg 31, 7261 CG Ruurlo

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donder-
dag 3 augustus om 13.45 uur in'De Sprankel', Domi-
neesteeg 12 te Ruurlo, waarna aansluitend de teraar-
debestelling zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats te Ruurlo.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
'De Sprankel'.

Zaterdag 12 aug.

BEACH PARTY
V O R D E N

Meloen-
bavaroisevlaai

1 Qu
^ ̂ 95

klein J|JM

Kersenvlaai
-f />95

klein i U*

lekker met veel granen en zaden

a25
W*nu

Elke donderdag

5 broden vanaf
95

Diverse soorten vlaaien.
Vraag er naar in de winkel

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528



Hoera, ik heb er een broertje
bij!
Zijn naam is

Jeremy Wiljan

21 juli 2000 om 11.38 uur.

Jeremy weegt 4320 gram en is
55 cm lang.

Hans, Henriëtte en
Julia Groot Enzerink-
Groot Wassink

Hazelnoot 32
7261 HD Ruurlo
0573-453808

Een wonder is ons
geschonken
nog zo teder en zo klein.
Dat het in de wereld
een zonnestraal moge zijn.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

Renske
MARIE JOSÉ

Renske is geboren op 25 juli
2000.

Gerrit en Marieke
Uilenreef-Hebbink

Kostedeweg 11
7251 MZ Vorden

Dolblij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Stijn

Hij is geboren op 28 juli 2000,
weegt 3995 gram en is 51 cm
lang.

Léon en Annelies
Rinders-Nijenhuis

Zutphenseweg 101
7251 DN Vorden
Telefoon 0575-553908

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
vader en opa

BERNARDABBINK

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Namens de familie,
J. Abbink

Hengelo (Gld.), augustus 2000
Heideweversweg 6

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169

Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers geplukt.

PEPPELMAN
Twente Route 5

Heelweg 0315-241616

Op 4 augustus 2000 hoop ik

H.W.L GrootRoessink

mijn 90e verjaardag te vieren.

Wilt u mij hiermee feliciteren, dan bent
u van harte uitgenodigd op zaterdag 5
augustus 2000 om 20.00 uur in zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo (Gld.).

Vorden, augustus 2000vuiutMi, ciuyuöiuö ^uuvj (t\

i v.

O w%e/ trouwdag van/ 1 4 juli en feestavond/
op 15 juli/ waren/ onvergetelijk/.

Uw gelukwensen/, kaarten/, bloemen/ en/ cadeaus,
die-wij mochten/ ontvangen/, hebben/daar

$eker toe/ bijgedragen/.

E n/ niet t& vergeten/ u/ attent di& verkleed/ kwamen/
op de feestavond/. Iedereen/ heeft %i/n/ uitende- be&t
gedaan/ o-m/ ^o- origineel mogelijk/ te- verschijnen/.

Wij' hebben/ dit bijzonder gewaardeerd/.

VOij witten/ graag- Cedereen/ heel hartelijk/ bedanken/.

7251 AK Vorden/

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden^ j|̂  ̂
Telefoon (0575) 552928

Afscheid

Nu zo stil je handen zijn
kus ik jouw lief gezicht.
'n Glimlach dwaalt nog om je mond.
Ik kijk nog even de kamer rond.
Herinneringen groot en klein.
Ik moet zonder jou verder gaan.
Een open deur is dicht gegaan.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie her-
inneringen, delen wij u mede dat na een veelbewogen
leven, van ons is heengegaan, mijn lieve man, vader en
opa

HENRI HARTMAN
HENRICUS JOZEPHUS

t 30 juli 2000

Wïlhelmien Hartman-Wieggers
Gerard
Johan en Hedwig

Jorn
Lidy en Willem

Gijs, Koen, Noortje
Edwin en Yvonne

Nikkie, Ninke, Ninka
Dinand en Carine

* 1 maart 1931

Kranenburg:
Vorden:

Hengelo (Gld.):

Kranenburg:

Vorden:

Zutphen:

Correspondentieadres:
Eikenlaan 5
7251 LT Vorden

Mijn man is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

De avondwake zal worden gehouden op donderdag 3
augustus om 19.00 uur in de parochiekerk H. Antoni-
us van Padua te Kranenburg, waarna aansluitend ge-
legenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op
vrijdag 4 augustus om 10.30 uur in bovengenoemde
parochiekerk, waarna de teraardebestelling zal plaats-
vinden om 11.45 uur op de R.K. begraafplaats te Kra-
nenburg.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
restaurant 'Kranenburg', tegenover de kerk te Kranen-
burg.

Zij die geen kaart hebben ontvangen, kunnen deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Verbijstering, stilte, ongeloof.

Met verslagenheid en ontsteltenis moeten wij helaas
afscheid nemen van onze zwager

HENRI HARTMAN

Wij wensen Wilhelmien, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte in de komende tijd.

Zwagers en schoonzussen

Vorden, 30 juli 2000

Met groot verdriet maar tevens vervuld van mooie her-
inneringen delen wij u mee dat onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

EVERTJE SMIT-DITZEL
WEDUWE VAN JAN LAMBERTUS SMIT

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden:

Schalkhaar:

Aalten:

F.P. Smit
M.G. Smit-Wahl

W.H. Scholten-Smit
D. Scholten

L. Smit
N. Smit-Nijssen

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 28 juli 2000
'De Wehme'

Correspondentieadres:
Burg. Galleestraat 10b
7251 EB Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 2
augustus om 16.30 uur in de aula van het crematorium
'Steenbrugge', Raalterweg 29 te Diepenveen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Geschokt ontvingen wij het bericht van het plotseling
overlijden van ons erelid

HENRI HARTMAN

Vele jaren heeft hij zich voor onze vereniging verdien-
stelijk gemaakt. Bij s.v. Ratti zal zijn naam dan ook in
herinnering blijven.

Wij wensen de familie Hartman veel sterkte om dit ver-
lies te dragen.

Bestuur, leden en donateurs
s.v. Ratti

Vorden, 30 juli 2000

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waar-
mee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, delen
wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Zuytvenne, lokatie Leeuwerikweide, afdeling
Jobstede te Zutphen, rustig is ingeslapen onze lieve
vader en opa en overgrootvader

ENGBERT VAN ZUILEKOM
WEDUWNAAR VAN G.F. HARMSEN

op de leeftijd van bijna 91 jaar.

Vorden: Jan en Els van Zuilekom-Wolsink

Gasselte: Willy en Jan Dillingh-van Zuilekom

Den Haag: Dinie en Arie t Kuiper-van Zuilekom

Zutphen: Engbert van Zuilekom

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 29 juli 2000

Correspondentieadres:
Het Vaarwerk 18
7251 DE Vorden

Vader is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 2 augustus van
19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en
afscheid nemen.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op donderdag 3 augustus om 13.00 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta te Vorden, waarna om 14.00 uur
de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 12.55
uur gelegenheid tot afscheid nemen.

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
opa.

In onze harten leef je voort.

Gea en Hans
Thomas
Stephan

Benny en Gabriële
Björn
Ftogier
Maurice

Dinant en Margreet

Vorden, 29 juli 2000

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
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



GEMEENTE B

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (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 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 urn-
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 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

HUURSUBSIDIE? Ja, soms zelfs
met een jaarinkomen van ƒ 48.800,-

v~ ne

cel mensen denken dat
/.c geen huursubsidie kun-

nen kr i jgen omdat hun inko-
men te hoog zou zijn. Vaak is
dat ten onrechte. U k u n t soms
nog in aanmerking komen
voor huursubsid ie met een
j a a r i n k o m e n tot ƒ 48.800,-.

Bel voor meer informatie
uw verhuurder of gemeente.
U kunt daar ook de h u u r -
.subsidiefolder aanvragen.
U kunt ook op internet kijken:
http://www.minvrom.nl/wonen

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats
Netwerkweg 3

de Boonk 53

aanvrager
Barendsen Vorden BV

R. Pardijs

inhoud
bouwen
metaal-construc-
tiewerkplaats
met kantoor

vrijstelling
goothoogte

Wilhelminalaan 3 M. Horstman

HoetinkhoflSS H.P.D. Nijenhuis

vergroten woning

vergroten woning

vergroten woning

aanleggen
plaats
Zomervreugdweg
ongenummerd

aanvrager
Grontmij Advies &
Techniek Gelderland BV

inhoud
verleggen en verbreden
gedeelte Ündese Laak

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

plaats

Het Hoge 36

Het Hoge 36

OUWAANVRAGEN

aanvrager

Vereniging voor
Protestants
Christelijk Onder-
wijs te Vorden

inhoud

bouwen tijdelijk
leslokaal

Vereniging voor bouwen berging
Protestants
Christelijk Onder-
wijs te Vorden

datum
ontvangst
2007-2000

2O07-2000

Vierakkersestraat- maatschap Boer- verbouwen tanklokaal 21-07-2000
weg 32, Vierakker kamp-Arends

Vierakkersestraat- DJ. Brummelman gedeeltelijk vernieuwen 21-07-2000
wegongenum- en veranderen schuur
merd, Vierakker

Lindeselaak 19, J.F.M. Roording
Wichmond

Deldenseweg 15 TJ.G.M. Lam

bouwen bergruimte 25-07-2000

verbouwen boerderij 25-07-2000

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

ANMELDEN GEMEENTELIJKE PROJECTEN
LANDSCHAPSBEHEER

Sinds 1996 geven burgemeester en wethouders uitvoering aan het Land-
schapsbeleidsplan Vorden. Inmiddels zijn ruim 80 projecten, gericht op
het behoud, de ontwikkeling en het versterken van natuur- en land-
schapswaarden, gerealiseerd. Er zijn onder meer kikkerpoelen gegraven,
houtsingels en meidoornhagen geplant en erfbeplantingen onderhou-
den. De uitvoering van deze projecten vormt een belangrijke, positieve,
bijdrage aan de kwaliteit van natuur en landschap in de gemeente Vor-
den.

Ook voor het seizoen 2000-2001 hebben burgemeester en wethouders
weer middelen beschikbaar voor het uitvoeren van projecten. Subsidie
kan worden verstrekt aan particulieren in de kosten van het projectma-
tig aanleggen van natuur- en landschapselementen (o.a. singels, hout-
wallen, erfbeplantingen, meidoornhagen en kikkerpoelen).

Ook het onderhouden van erfbeplantingen kan, onder bepaalde voor-
waarden, worden gesubsidieerd

Indien u belangstelling heeft voor het uitvoeren van een project of meer
informatie wenst over de voorwaarden waaronder wij subsidie verstrek-
ken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling gemeentewerken, te
lefoon 0575-55 75 54.

RIJSTELLINGEN BESTEMMINGSPLAN

Vergroten woning Christinalaan 6 Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid 1992" voor het vergroten van een woning op het
perceel Christinalaan 6 te Vorden. Deze vrijstelling maakt een beperkte
overschrijding van de voorgevelrooilijn mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 3 augustus tot en met woensdag 16 augustus 2000, ter in-
zage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
denkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Mispelkampdijk l en Het Hoge 36
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan:
1. "Vorden Noord" voor het bouwen van een bergruimte op het perceel

Mispelkampdijk l voor de voorgevelrooilijn;
2. "Vorden west en zuid 1992" voor het bouwen van een bergruimte op

het perceel Het Hoge 36 ten dienste van onderwijsdoeleinden.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 3 tot en met woensdag 30 augustus 2000, ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkin-
gen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
ONTWERP-BESLUIT

Artikel 13.4 Wet milieubeheer en artikel 3:19 Algemene wet be-
stuursrecht
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt
met ingang van 4 tot en met 31 augustus 2000, ter inzage het ontwerp-
besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: maatschap Hartemink
adres: Heerlerweg 6
woonplaats: 7233 SG Vierakker
adres van de inrichting: Heerlerweg 6
om (revisie-)vergunning voor: een rundvee en varkenshouderij

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 ingediend vóór l september 2000.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te-
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan burgemeester en wethouders
verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden inge-
bracht tot l september 2000. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55
75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

PENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUITINZAKE
VOORNEMEN TOT INTREKKING VERGUNNING

Artikel 8.25 Wet milieubeheer en artikel 330 Algemene wet be-
stuursrecht
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 4 tot en met 17 augustus 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit tot intrekking van de, aan de heer MJ. Huurnink, Koekoek-
straat 2, 7233 PB Vierakker, op 28 december 1981 verleende, vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 698, adres in-
richting: Koekoekstraat 2 te Vierakker.

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de gehele milieu-
vergunning ambtshalve in te trekken omdat vanaf 1993 bedrijfsmatig
geen dieren meer zijn gehouden.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij het gemeentebestuur in-
dienen vóór 18 augustus 2000. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan burge-
meester en wethouders verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op



verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter
inzagelegging. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (door-
kiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

to.PENSARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT INZAKE
VOORNEMEN TOT INTREKKING VERGUNNING

Artikel 8.25 Wet milieubeheer en artikel 330 Algemene wet be-
stuursrecht
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden ligt gedurende de openingstijden,
met ingang van 4 tot en met 17 augustus 2000, ter inzage het ontwerp-
besluit tot intrekking van de, aan de heer G. Berendsen, van Lennepweg
8, 7251JM Vorden, op 9 december 1987 verleende, vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal

bekend gemeente Vorden, sectie K, nummer 340, adres inrichting: van Lennepweg 8 te Vorden. Het perceel
wordt thans bewoond door de heer J. Stom.

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de gehele milieuvergunning ambtshalve in te trekken
omdat het grootste deel van de stallen is gesloopt of verbouwd voor andere doeleinden en bedrijfsmatig geen
dieren meer worden gehouden

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde beden-
kingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij het gemeentebestuur indie-
nen vóór 18 augustus 2000.

Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge
maakt. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan burgemeester en wethouders verzoeken. Mon-
delinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter inza-
gelegging. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing
van artikel 17 WRO), gedurende 5 jaar vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid 1992" voor
het plaatsen van een tijdelijk leslokaal met nevenruimten op
het perceel Het Hoge 36 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van donderdag 3 tot en met woensdag 16 augustus
2000, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkin-
gen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 2 augustus 2000.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-secretaris,
T.M. van Hunnik

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat
met ingang van maandag 7 augustus tot en met 17 septem-
ber 2000 ter gemeentesecretarie, sector grondgebied (koets-
huis), voor een ieder ter inzage ligt de vergunning op grond
van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor het verbou-
wen van landhuis "Het Enzerinck", Almenseweg 60.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belang-
hebbenden tegen deze beschikking bij het college van bur-
gemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

Vorden, 2 augustus 2000,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
T.M. van Hunnik

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek

EEN BETER

MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

( O - D A N
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

5 f

14-15-16 augustus
3-daagse

avondfietstocht
Buurtvereniging

De Bruil e.o.
Ruurlo

Per avond ± 20 km.

Start
tussen 18.00 en 20.00 uur

café Nijenhuis,
Batsdijk 1, Ruurlo

leder z'n
eigen wem.

Uitvaartcentrum:
Het Jcbbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk
begint weer met de nieuwe trainin-
gen op maandag 21 augustus.
Ook fly-ball, behendigheidsbaan en
jachttrainingen.

Inlichtingen en/of opgave Lucia Mul-
link 0314-622361; Ap Peters 0314-
641436

Bel hij ccn sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Sesam
The Zoo

Melrose
-^

Vrijdag 1 september
Club Blue Party
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KANKERBESTRIIDING e

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

in-folijn:

Zaterdag 12 aug.

BEACH
PARTY
V O R D E N

HET VOORDEEL SPAT
ERAF!

SPATWATERDICHTE
STEKKERBOX

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220



Amerikaanse en Tsjechische jongeren
op gemeentehuis ontvangen

Provincie steunt particulier
bos- en landgoedbeheer

Ze waren maandagmorgen
voor het bezoek aan het ge-
meentehuis te Vorden ruim-
schoots op tijd, de Amerikaan-
se en Tsjechise jongens en meis-
jes. Op het bordes voor het kas-
teel werden ze ontvangen door
wethouder Dorien Mulderije,
die de buitenlandse jongeren
hartelijk welkom heette in het
Achtkastelendorp.

Voormalig gemeentearchitekt
Jaap v.d. Broek verzorgde hierna

een rondleiding door het kasteel,
waarbij hij het wel en wee van de
vroegere bewoners uit de ( histori-
sche) doeken deed. De jongelui,
die hier gedurende drie weken bij
gastgezinnen worden onderge-
bracht zijn zijn hier in het kader
van Operation Friendship.
Het afgelopen weekend kwamen
ze resp. per vliegtuig ( Amerika-
nen ) en per bus (Tsjechen ) in Ne-
derland aan. Om elkaar en de gast-
gezinnen wat beter te leren ken-
nen werd er gelijk bij de familie

Jansen in het buurtschap Hackfort
een barbecue georganiseerd. Voor
de komende weken is een pro-
gramma in elkaar gesleuteld, met
als uitgangspunten dat de gasten
de Nederlandse en Achterhoekse
cultuur kunnen "opsnuiven".
Zo worden er bezoeken gebracht
aan een klompenmakerij. Rotter-
dam, Amsterdam en Giethoorn
worden met een bezoek vereerd.
Er wordt gekampeerd, terwijl er
ook voldoende muzikale ontspan-
ning wordt geboden.

WK-Match dammen voor
vrouwen 2000 in Zutphen
Zoals eerder gemeld zal de
match om het wereldkam-
pioenschap dammen voor
vrouwen 2000 worden gehou-
den in het gemeentehuis van
Zutphen in de periode van 8
tot en met 22 september
2000.

In een rechtstreeks duel volgens
het setsysteem 'best of three' zal
de huidige wereldkampioene Zoja
Golubjeva haar titel verdedigen te-
gen de uitdaagster Nina Hoekman
- lankovskaia.

De in 1967 in Minsk, Wit-Rusland,
geboren Zoja Golubjeva veroverde
haar eerste wereldtitel in 1986 in
een match.

In 1988 en 1990 was zij weer de
sterkste in een rechtstreeks ge-
vecht en in 1991 zegevierde zij
voor het eerst in een rondtoernooi,
en waar anders dan in Minsk.

Het jaar daarop verdedigde Zoja
met succes haar titel in een match
tegen Nina lankovskaia.

De uitdaagster Nina Hoekman
woont tegenwoordig in Zutphen
en gaat sinds haar huwelijk door
het leven als Hoekman.
Geboren in 1964 in Kiev, Oekraïne,
behaalde zij daar haar eerste suc-
cessen.
Na haar kampioenschappen van
de voormalige Sovjet Unie in 1987
en 1991 mocht Nina in 1992 voor
het eerst proeven aan de wereldti-
tel.
De match ging helaas nipt verlo-
ren met 13-9 maar nu krijgt zij een
herkansing.

Dat beide dames hun mannetje
staan bewezen zij recentelijk weer
in het sterk bezette internationale
damtoernooi van Nijmegen.
Voor beiden was dit een uitsteken-
de voorbereiding op de match en
zij gaven elkaar geen duimbreed
toe.
Sterker nog zij eindigden op een
gedeelde vijfde plaats vlak achter
het illustere viertal Baljakin,
Schwarzman, Tsjizjov en Valneris,
de absolute wereldtop bij de man-
nen!

Natuurlijk is Zoja Golubjeva de
grote favoriet voor de komende
match met maar liefst tien titels
achter haar naam.
Veelzeggend is ook dat ze in alle
matchpartijen tot nu toe slechts
één keer heeft verloren.

Nina Hoekman weet dus wat haar
te wachten staat.

Zij weet zich ook gesterkt door de
wetenschap dat zij in de laatste
twee toernooien gelijke tred heeft
gehouden met Golubjeva.

Kortom het zal een spannend ge-
vecht worden want beide dames
doen niets voor elkaar onder.

Voor informatie over de match
kan men contact opnemen met de
volgende personen.

* Tijdens kantooruren, Bondsbu-
reau KNDB, Johan Haijtink tel.
026-4952309

* Of's avonds Henk Grotenhuis ten
Harkel, tel. 053^1610746.

Dit jaar heeft de provincie Gel-
derland subsidies toegekend
voor een bedrag van ƒ 406.823,-
aan 23 projecten van particulie-
re bos- en landgoedeigenaren.

Het geld is vooral bedoeld voor het
wegwerken van achterstallig on-
derhoud. De subsidies komen uit
het Fonds Vernieuwing Landelijk
Gebied. Dit fonds is ingesteld om-
dat de provincie veel waarde hecht
aan een goed beheer van onder an-
dere natuur, bos en landschap.
Alle ingediende projecten zijn vol-
gens bepaalde criteria beoordeeld-
en tegen elkaar afgewogen. Be
langrijkste criteria voor de subsi-
dietoekenning zijn de urgentie
van onderhoud of herstel en de
waarde en/of kwetsbaarheid van
het landschap. Een andere voor-

waarde is dat het landgoed open-
gesteld is voor publiek.
Per project per jaar stelt de provin-
cie maximaal ƒ 50.000,- beschik-
baar voor het wegwerken van ach-
terstallig onderhoud aan land-
goedelementen, maximaal 75%
van de kosten wordt, gesubsi-
dieerd. Jaarlijks is een budget van
ruim een half miljoen gulden be
schikbaar.

Landgoed't Schapenmeer te Vor-
den kreeg onder andere een finan-
ciële bijdrage. Herstel van de voor-
malige en cultuurhistorisch van
belang zijnde schapendrenkplaats
zorg voor de terugkeer van de oor-
spronkelijke flora, geeft de fauna
(amfibieën) een betere biotoop en
een drinkplaats voor vogels en
zoogdieren.

Oogstdankviering Baak
Op zaterdagavond 19 augustus
zal er bij de Veldkapel aan de
Vordenseweg in Baak een oecu-
menische oogstdankviering
worden gehouden.

De GLTO wil de traditie voortzet-
ten om in de maand augustus bij
de Veldkapel een viering te hou-
den. Daarom hebben onder de
'vlag' van de GLTO frater Broek-
man (Vierakker) en ds. Seelemeijer
(Steenderen) en ds. Hagoort (Wich-
mond) een dienst voorbereid sa-
men met plaatselijke leden van de-
ze organisatie.
De pijnlijke kanten en de nieuwe
uitdagingen rond alle maatrege-
len waarmee de agrarische sector
geconfronteerd wordt, is hoorbaar
in het gezamenlijk gekozen thema

'Snoeien doet groeien'. Bij slecht
weer zal er worden uitgeweken
naar de R.K. St. Martinuskerk in
Baak.

De Veldkapel werd op 30 augustus
1942 opgericht door "Jonge Boe-
ren van de Graafschap, in het
wreede getij van den Verschrikke
lijksten oorlog die ooit over de we
reld woedde en ons vaderland teis-
terde (..) als een vurige smeekbede
om een spoedigen en bestendigen
vrede".
In de vredestijd die volgde na de
oorlog is de Veldkapel als plaats
van gebed en bezinning een zinvol
monument van dankbaarheid ge-
bleven. Het is dan ook een goede
plaats om een oogstdankviering te
houden.

De Vordense Auto- en Motor-
dub "De Graafschaprijders" or-
ganiseert elk jaar een twee-
daagse toerrit naar het Teuto-
burgerwald. Dit keer is de tocht
op een andere leest geschoeid.
Dat heeft alles te maken met
het 50 jarig bestaan dat de club
in mei jongstleden op uitbun-
dige wijze vierde.

Ter gelegenheid daarvan is er voor
de komende week een jubileum-
toer gepland, waarvoor zich nu al
reeds 40 equipes hebben inge-
schreven. De start is maandagmor-
gen 7 augustus vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan. Overigens is het
de opzet er een kampeerweek van
te maken, echter voor de niet-
kampeerders worden er kamers
c.q caravans geregeld.
Die dag staat een rit van circa 300
kilometer op het programma. Via
een aantal fraaie provinciale we
gen arriveert men uiteindelijk in
het dorp Polle ( Teutoburgerwald)
waar een plek op de camping is ge
reserveerd. De groep deelnemers
verblijft hier twee dagen. De dins-

dag kan men naar eigen keuze in-
vullen. Woensdagmorgen 9 augus-
tus wordt "opgebroken" en gaan
de coureurs en aanhang (duo- pas-
sagiers) via een verbindingsroute
van opnieuw 300 kilometer naar
Sauerland om in de plaats Oders-
bach de tenten op te slaan. Ook
hier is een verblijf van twee dagen
gepland.
Vrijdag 11 augustus wordt de toer
voortgezet. Dan gaat het door het
fraaie Duitse landschap naar de Ei-
fel naar een camping in Daun.
Hier is voor zaterdag 12 augustus
een rondtoer door Luxemburg uit-
gestippeld. Deze tocht heeft een
lengte van 250 kilometer. Zondag
13 augustus staat de terugtocht op
het programma.
De toerrit naar huis heeft even-
eens een lengte van circa 300 kilo-
meter. In de loop van deze dag ar-
riveren de deelnemers weer bij het
clubhuis in Vorden waar onder het
genot van een drankje nog een
poos gezellig nagepraat kan wor-
den. Het gehele gebeuren is geor-
ganiseerd door de toercommissie
van VAMC "De Graafschaprijders".

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

BLIJF GEVEN! GIRO 260OO



VLAAI VAN DE WEEK:

Kirschvlaai f 10,-
* * * * *

Suikerbrood f 3,00
* * * * *

Pomedoro-broodjes
5 halen 4 betalen

* * * * *

Victoriakoeken per stuk f 1,25
gevuld met amandelspijs en bosbessenjam

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor-.
*• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts)party's
«• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
•• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax:(0575)513505
K-mail: huisdcvoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 06-55135503

voor uw

Strandvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstniat 21
telefoon: 0575-558105

Een buitengewoon
lekker vakantierooster

barbecuéstick
pikant gekruid gehakt aan

houten spies, per stuk

950£ —

230
gebraden
Canadese rib,
WO gr.

Hillegomse
barbecuesalade,
700 gr.

Katwijker gevulde
varkensfilet, 198

Keurslager V AU
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

gehakt en
verse worst,
(500 gr. per soort), samen

Haagse gehakt-
balletjes in satésaus
300 gr.

gegrilde kipfilet,
boerenmetworst,
(700 gr. per soort), samen

895

HALVE PRIJZEN
HALV JZEN

ZEN
alle dames- en herenzomerm

HALVE PRIJZ

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo

telefoon 0573-451 438

doe eens makkelijk:

FORSE KROP SLA >
KOMKOMMER samen voor

voor veel doeleinden te gebruiken:

RODE BESSEN
per doos, 500 gram

179

onze heerlijke:

KIP/ANANAS-SALADE
200 gram

SOEPGROENTE
200 gram

vers gesneden:

SLASOORTEN
150 gram

kers-vers voordeel, eet ze nu het kan
bij uw Echte Groenteman!

OPAL-PRUIMEN
gegarandeerd zoet, heel kilo

298

179

398
Bij besteding van f 10,- of meer...

GRATIS KIWI-GOLD

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 31



In verband met de vakanties is het mogelijk dat de
bezorging van Weekblad Contact door vervangers
wordt gedaan.
We vragen hiervoor uw begrip.

De redactie

Me/. A Brink, Willem Alexanderlaan 8, tel 553808

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me/. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel 55 31 95

Stationsweg •
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel 553424

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecamje

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten
een echt plaatselijk blad

met nieuwtjes en
aanbiedingen van de

plaatselijke midden-
stand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan
50 jaar het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabpnnement voor

f40-

ArlrP*-

:' :

Wnnnplaat?-

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

Internationale combinerace
in Mariënvelde

i'n het weekeinde van zaterdag
5 en zondag 6 augustus ronken
de combines en klinkt de mu-
ziek weer in het Achterhoekse
dorp Mariënvelde als voor de
vijfde keer in successie de Inter-
nationale Combinerace wordt
gehouden. Vorig jaar trok dit
festijn op de zondag alleen al
meer den 7200 bezoekers.

De organisatoren Motorclub Ma-
riënvelde en rockgroep Jovink &
the Voederbietels zijn er in ge-
slaagd ook dit jaar een mix te vin-
den tussen amusement, sensatie,
live muziek en sport.
Wat in Amerika de rodeo voor de
cowboys is, is in Mariënvelde het
combineracen voor de agrarische
bevolking In plaats van de paar-
den gebruikt de Achterhoeker ech-
ter zijn oogstmachine om na het
oogsten de bloemetjes eens buiten
te zetten. "Die combine staat er
toch, waarbm zullen we er niet
eens een wedstrijdje mee hou-
den", dachten de mannen van de
motorclub en de eerste combine
race was een feit.

Nu, een paar jaar later, is het uit-
gegroeid tot een internationaal
volksfeest met deelname uit o.a.
Nederland, Duitsland, Frankrijk,
België en Luxemburg. De racecom-
bines van tegenwoordig lijken met
hun supersnelle V8-blokken niet
meer op de logge gevaartes die we
op de dorsvelden zien. De prijsuit-
reiking is ook meegegroeid, want

na afloop laten uw gastheren Jo-
vink & the Voederbietels de deci-
bels uit de luidsprekers knallen.

MUZIEK
Op muzikaal gebied kan men tij-
dens de combinerace het hele
weekeinde genieten van verschil-
lende topbands. Voor wie niet van
combineracen houdt is er zondag
in de megafeesttent een festival
met zeer goede bands uit binnen-
en buitenland. Naast Jovink & the
Voederbietels betreden zondag
het podium: the Julian Sasband,
de onvolprezen Theo the King,
Wang Dang Sweet Boom Tang en
de Ierse formatie Thinner as üzzy.
Zaterdagavond 5 augustus wordt
in dezelfde feesttent voor de eerste
keer het Dors(t)feest gehouden een
feestavond met live muziek voor
zowel jong als oud. Voor het pro-
gramma zie wwwjovink.nl
Speciale stunt: uit loyaliteit jegens
de bevolking uit de omliggende
plaatsten worden de inwoners van
Mariënvelde, Halle, Zienwent en
Harreveld uitgenodigd om gratis
het gezellige Dors(t)feest bij te wo-
nen.

RACEN
Combines zijn eigenlijk ontwor-
pen om langzaam maar zeker de
oogst binnen te halen. De mon-
sters die in Mariënvelde aan de
start verschijnen zijn echter ware
racemonsters die een snelheid van
wel 80 km/ uur weten te halen. De
joekels van landbouwmachines

van over de 4000 kg zijn dan ook
speciaal voor deze gelegenheid
omgebouwd om er mee te racen.
Maar liefst 40 van deze supersnel-
le en superspectaculaire racekolos-
sen uit binnen- en buitenland ko-
men aan de start op zondag 6 au-
gustus.

VOOR HET HELE GEZIN
Naast de race is de Internationale
Combinerace natuurlijk ook een
volksfeest voor jong en oud, want
er is voor ieder wat wils. De klein-
tjes kunnen zich vermaken in ver-
schillende gratis attracties en er is
een Oud- Hollandse kermis. Verder
kan men genieten van bloedstol-
lende demonstraties van bijvoor-
beeld een koprollende combine en
Funny Crosscarts. Voor de waag-
halzen onder ons is er de moge-
lijkheid om te skydiven, in een
duikvlucht van 60(!) meter hoogte,
rakelings met je lichaam over de
grond. Zeer spectaculair.

De Jovinks zouden de Jovinks niet
zijn als ze niet weer een paar
waanzinnige stunts zouden be-
denken, dus houdt uw hart maar
alvast vast.

LOKATIE
De Internationale Combinerace
2000 en het Dors(t)feest wordt dit
jaar gehouden op een nienwe lo-
catie tussen Mariënvelde en Halle.
Vanaf beide dorpen en ver daar-
voor wordt de route met pijlen
aangegeven.

V O R D E N

AUGUSTUS
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

l Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg

3 VW: viswedstrijd vertrek vanaf
Marktplein

6 Openluchtdienst bij kasteel
Vorden

6 De Snoekbaars: Kanaal
8 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
11 ANBO: dagfietstocht, vertrek

vanaf het Kerkplein

12 Beachparty Vorden
15 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
20 De Snoekbaars: Berkel
22 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
23 Welfare: handwerkmiddag in

De Wehme
24 De Snoekbaars: onderlinge

competitie jeugd
25-26 Zómerspektakel Kranenburg
27 Dorpskerk: Vorden zingt
29 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
29 De Snoekbaars: jeugdwedstrijd

Vorden-Hengelo

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

info
UITSLAG PRIJSVRAAG
Patrick Buunk won de VW-bon ter
waarde van honderd gulden. Met
151 deelnemers aan de Achtkaste-
lentocht onder leiding van een
gids was hij het dichtst bij de 147
personen die de tocht hebben ge^
fietst in 1999. Er deden 125 perso-
nen mee aan de prijsvraag.



IJSTEN
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlljsten 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 wandl

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhcmseweg 21

Tel. 0575 464000

prolink.nl
tho internot professionals

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
eenmalig fl. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

- Site ontwerp,
productie en hosting

- Databasekoppelingen
en -management

- Intra- en extranet,
Mail- en webservers

- Cursussen en
trainingen

- Helpdeskservice
- Computerverkoop
- PC-privéprojecten

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

• IJMHHirilMH»

A .
A

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

Zaterdag 12 aug.

BEACH
PARTY
V O R D E N

HALVE PRIJZEN
van onze totale zomercollectie dames-, heren- en kindermode

M O D E

Nubovenrten EXTRA KASSAKORTING*

Bij aankoop van 2 artikelen 10% extra kassakorting
Bij aankoop van 3 artikelen 15% extra kassakorting
Bij aankoop van 4 artikelen 20% extra kassakorting

Bij aankoop van 5 of meer artikelen

25% extra kassakorting
Burg. Galleestraat 9 • Vorden
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opruimings-woonshow
De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot 50%. U

krijgt altijd 10% korting op alle artikelen uit onze totale collectie. Nu heeft

u de kans voordelig woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en design

worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de

meest complete collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding,
raamdecoratie. slaapcomfort. verlichting en woonaccessoires tot

in detail. Alles is er in huis om thuis een gerieflijke woonsfeer te creëren.

Uit deze collecties kunt u nu kopen met opruimingskorting. Laat dit u niet

ontgaan, kom voor de gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u

honderden guldens voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken

om u aangenaam te laten verrassen. Op = opgeruimd.

10 tot ^

50% korting
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jg ajje artikelen
C o m p l e e t

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.
FINALE DAGEN

Nog t/m zat . 5 a u g u s t u s

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel . : 0 5 7 3 45 12 3

s f e r v o l l i n r i c h t i n g e



Tour de Oude Jan' in Keijenborg
Zaterdag 5 augustus zal de
jeugdwielerronde Tour de Ou-
de Jan' Keijenborg aandoen.
Voor de meeste mensen is de
Tour de Oude Jan geen onbe-
kende. Al sinds jaar en dag
gaan er elk jaar renners mee uit
Keijenborg en omstreken.

De 'Tour de Oude Jan' is een jeugd-
wielerronde voor jongens van 10
t/m 15 jaar. In etappes van rond de
90 kilometer wordt er door een
aantal provincies van Nederland
gefietst. Dit met een gemiddelde
snelheid van 20 km/u. De Tour
start op zondag 30 juli met een
echte 'proloog' in Velp waarna de
eerste van de zeven etappes volgt.
De gehele week worden de jon-
gens ondergebracht in sporthallen
of kazernes en wordt er gegeten in
restaurants.

Dit jaar is de route als volgt: Velp -
Ede - Rotterdam - Den Haag -
Gouda - Zeewolde - Hoog-Keppel -
Velp. De Tour staat open voor zo'n
120 jongens. Er kan al deelgeno-
men worden met een 'gewone'
fiets, ATB of racefiets. ledere deel-
nemer krijgt bij de start een ka-
derplaatje met startnummer op
zijn fiets gemonteerd. Ook ont-
vangt hij het sponsorshirt waar hij
de gehele week in rijdt. Tijdens de
gehele week zullen er uitstapjes
gemaakt worden naar diverse at-
tractieparken. De Tour wordt de
gehele week begeleid door vrijwil-
ligers van het politiekorps Gelder-
land-Midden. Ook een ambulance,
een bezemwagen, een bagagewa-
gen en diverse wagens met mu-

Openluchtdienst
bij kasteel Vorden

ziek rijden in de karavaan mee. Tij-
dens doorkomst van de Tour
wordt er door de promotiewagen
een aankondiging gemaakt zodat
iedereen kan weten dat de Tour er
aankomt.

Op de zaterdagochtend is er tradi-
tioneel een criterium. Dit jaar is er
voor gekozen om deze in Keijen-
borg te houden. De route die de
renners in Keijenborg rijden gaat
als volgt: start bij het voetbalveld
(Past. Thuisstraat) - links Geltink-
weg - rechts Koldeweiweg - links
Kerkstraat - links Hengelosestraat -
links Past. Thuisstraat (finish voet-
balveld). Aanwonenden worden
verzocht om die ochtend hun auto
niet op de route te parkeren. Ook
bezoekers worden verzocht het
parcours helemaal vrij te houden.
Na afloop van het criterium heb-

ben de rennertjes middagpauze.
Na deze pauze vertrekken ze voor
de slotetappe naar Velp. Wethou-
der Nees van Petersen zal het start-
schot geven voor deze laatste etap-
pe die evenals vorig jaar door Baak
zal voeren, waar de Tour toen
groots onthaald is.
De route: Past. Thuisstraat - Kerk-
straat - Hogenkampweg - Rieferler-
dijk/Bakermarksedijk - Broekstraat
- Beukenlaan - Baak - Vordenseweg
- rotonde met Zutphen-Emmerik-
seweg - L. Dolfmgweg - Steenderen
- Dr. A. Ariënsstraat - J.F. Oltmans-
straat - Doesburgseweg - Eekstraat -
verder via Doesburg en Rheden
naar Velp.

Meer informatie over de 'Tour de
Oude Jan' is op internet te vinden:
http://members.xoom.com/toude-
jan.

Op zondagmorgen 6 augustus
wordt er een openluchtdienst
gehouden bij kasteel Vorden,
georganiseerd door de Her-
vormd/Gereformeerde Evange-
lisatiecommissie.

Deze bijzondere dienst zal plaats-
vinden op het fraai gelegen gras-
veld achter het kasteel bij de Lode
wijkslinde. Op deze plek is er geen
hinder van de wind en bij warm
weer is er voldoende schaduw.
Voorganger is de heer Gerrit Be-
king uit Enschede, voor velen in-
middels bekend want hij is hier al
vaker geweest. Er zullen bekende
liederen worden gezongen. Dit al-
les onder leiding van de heer Wob
Kuipers uit Apeldoorn die het or-

gel/keyboard bespeelt en mis-
schien komt er ook nog een trom-
pettist bij.
Ook de kinderen zullen actief bij
de dienst betrokken worden en
voor de allerkleinsten is er kinder-
oppas aanwezig op het terrein.
Er is een beperkt aantal stoelen
aanwezig dus indien mogelijk
graag een klapstoel meenemen.
Streekradio Achterhoek FM zal de
ze openluchtdienst rechtstreeks
uitzenden via de radio.
Mocht het regenen, wat overigens
nog nooit gebeurd is tijdens de
openluchtdienst, dan wordt er uit-
geweken naar de dorpskerk in Vor-
den.
Na afloop is er koffie en fris. Ieder-
een is van harte welkom.

Driedaagse avond-
fietstocht
Maandag 14, dinsdag 15 en
woensdag 16 augustus organi-
seert de buurtvereniging 'de
Bruil en omstreken' uit Ruurlo
een driedaagse avondfïets-
tocht.

Hieraan kan door zowel jong als
oud worden deelgenomen aange-
zien de tochten per avond niet lan-
ger zijn dan 20 kilometer.

Er kan elke avond gestart worden
bij café Nijenhuis aan de Batsdijk l
te Ruurlo. Bereikbaar via kasteel

Ruurlo richting Zieuwent/Lichten-
voorde. Ook bestaat de mogelijk-
heid om één of twee avonden mee
te fietsen.

De derde avond wordt afgesloten
met een barbecue waarvoor men
zich bij de inschrijving kan opge
ven.

Wanneer men wil genieten van
Ruurlo en omgeving mag deze
kans niet onbenut blijven.

Zie de advertentie in dit nummer.

De Gracht: Aanrader voor liefhebbers van swingende nederpop.

Festival Beach Party Vorden op 12 augustus

Het gaat goed met De Gracht.
De tweede CD van deze Neder-
landstalige popformatie is deze
lente prima ontvangen bij pers
en publiek.
De Gracht is een volwassen
band geworden, die het punt
bereikt om de regionale be-
kendheid te overstijgen naar
landelijke erkenning.

Kwalitatief past De Gracht inmid-
dels prima in het rijtje B10f, De
Dijk en The Scène. Geen geringe
namen dus en een groot compli-
ment om daar tussen te zitten.
De Gracht is een Nederlandstalige
popband uit de Achterhoek. De
groep is vernoemd naar de gracht
rond vestingstad Groenlo, de
plaats waar de roots van de meeste

handleden liggen. Al in 1990 be-
ginnen vijf muzikanten onder de
ze naam te repeteren. De eerste op-
tredens volgen al gauw. In de eer-
ste jaren van haar bestaan speelt
De Gracht Nederlands- en Engels-
talige covers van onder andere De
Dijk, Normaal, The Black Crowes,
Rolling Stones en U2. In 1993
wordt de vijfmansformatie uitge
breid met 2 blazers. Eenjaar later
wordt begonnen met het schrijven
van eigen, Nederlandstalig reper-
toire. In 1995 wordt in eigen be-
heer een cd opgenomen met uit-
sluitend origineel materiaal. Het
album, getiteld 'Bevroren Jaren'
verschijnt in het voorjaar van 1996
en wordt in de regio erg goed ont-
vangen. Het gebied waar wordt op-
getreden breidt zich intussen uit.
Er wordt op allerlei locaties opge-
treden, ook maakt de band deel
uit van de line-up van diverse festi-
vals in Gelderland en Overijssel.
Daarnaast wordt De Gracht regel-
matig gevraagd het voorprogram-
ma te verzorgen voor grote namen
als De Dijk, The Scène en De Kast.
Vorig jaar zomer werd de organi-
sator van de Beach Party, André
Schröer, gevraagd om manager
van De Gracht te worden. André:
'Ik zei vrijwel direkt 'ja' tegen De
Gracht, enerzijds omdat ik het ge
woon een erg goede band vindt en
zowel de muziek als de teksten mij
aanspreken en anderszijds omdat
de bandleden enorm gemotiveerd
zijn en een professionele aanpak
wilden. Bovendien klikt het goed
tussen ons en is het altijd feest tij-
dens hun optredens!'
Album 'De Vogelstraat'
Eind maart jl. verscheen de single
'De Vogelstraat', voorloper van het
gelijknamige album dat op 15 april
jl. werd gereleased. Een album met
alleen eigen nummers, die live hun
kracht al vele malen bewezen heb-
ben. Het album is zowel muzikaal
als tekstueel volwassen en zeer ge
varieerd. Hier en daar wordt De
Gracht aangevuld met gastmuzi-

kanten; zo is voor het nummer 'De
Wind' zelfs een strijkorkest in de
studio uitgenodigd.
Zanger Tim Ebbers over het nieuwe
album 'De Vogelstraat': 'Deze nieu-
we cd is interessanter dan de vori-
ge 'Bevroren Jaren'. De arrange
menten zijn beter en we hebben
meer werk gemaakt van de pro-
ductie. Je hoort dat er progressie in
zit. De cd is wat frisser en heftiger.
Alles is meer uitgebalanceerd.' In-
middels heeft De Gracht boven-re
gionale bekendheid, zowel door
airplay maar ook door de optre
dens. Tim vertelt hierover: 'Het
gaat ons erom om samen lekker
muziek te maken, en met de optre
dens willen wij de bezoekers graag
een stukje plezier bezorgen. Ook
bij de serieuzere nummers komt
tot uiting dat we met veel plezier
muziek maken. En als die muziek
aanslaat bij de bezoekers is dat na-
tuurlijk prachtig.' De Gracht wordt
nog wel eens vergeleken met bands
als De Dijk, Van Dik Hout en Frank
Boeijen. Wat vindt Tim daarvan?
'Dat zijn inderdaad namen die va-
ker vallen als mensen het hebben
over onze muziek. Het stoort me
niet echt, maar wel zou ik er pro-
blemen mee hebben wanneer we
afgedaan worden als een kopie van
een bepaalde band. Die reacties
krijgen we gelukkig niet.' De bands
Abel en Krezip zijn onlangs in een
keer omhooggeschoten op de hit-
lijsten. Ambieert De Gracht dat
ook? Van de ene kant wel, maar
het is niet zo dat wij de hele tijd be
zig zijn met het proberen om een
hit te scoren. Wij schrijven zelf mu-
ziek en nemen die op zoals wij den-
ken dat het goed is. Al doe je af en
toe wat water bij de wijn om het ge
schikter te laten klinken voor de ra-
dio. Dat zijn echter details, want
we gooien niet alles overboord om-
dat we nu een hit willen. Boven-
dien staan in de hitparade soms
nummers waarbij je muzikaal
vraagtekens kunt plaatsen. Wij
streven naar een serieuzere muzi-

kaliteit. Dat is onze uiteindelijke
ambitie.'
De afgelopen maanden was De
Gracht o.a. druk met talloze radio-
interviews bij zowel landelijke sta-
dions als regionale en lokale zen-
ders. Tevens werd live opgetreden
bij grote zenders als Radio 2, Radio
Noordzee, Radio West, Radio Rijn-
mond, Omroep Heerenveen, TV-
Oost etc.etc. Zonder uitzondering
waren de dj.'s erg enthousiast over
zowel het liveoptreden als over het
album 'De Vogelstraat'. De HOS
(Heerenveense Omroep Stichting)
komt tijdens de Beach Party zelfs
een special opnemen van De
Gracht: de gehele dag worden de
bandleden op de voet gevolgd voor
een uitgebreide, speciale uitzen-
ding over De Gracht voor Frieslands
grootste omroep. Op Radio 3FM
was De Gracht tot nog toe slechts
een enkele keer te horen (o.a. bij
Henk Westbroek), maar daar kon
binnenkort nog wel eens verande
ring in komen! Eind augustus na-
melijk zal de 2e single Twee Per-
fecte Handen' van De Gracht uitko-
men, waarvan de verwachtingen
hoog zijn. En terecht, want De
Gracht is een klasse band. Hoor en
zie het zelf op de Beach Party!

BEZETTING DE GRACHT:
Tim Ebbers (lead-zang, gitaar), On-
no Zijdel (gitaar, zang), Ernesto
Oosthuizen (toetsen, zang), Wil-
liam Jansen (basgitaar), Roei Har-
bers (drums), Christian Wopereis
(saxofoon), Berry Kransen (trom-
pet). De teksten worden geschre
ven door Mark Ebbers.

GRATIS!
Alleen tijdens de Beach Party ont-
vang je bij aankoop van het album
'De Vogelstraat' of aankoop van
een T-shirt of Gap van De Gracht
GRATIS de single 'De Vogelstraat'!
Trouwens, CD's, T-shirts en Caps
zijn ook te koop bij alle Focus Fas-
hion kledingwinkels in de hele
Achterhoek!
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Onder bovenstaande titel Verschijnt iedere m informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen fa voor ouderen en over
hetouderenbeleid'in het algemeen.

HUISBEZOEK 80+
In de maand september ontvan-
gen alle 80-plussers in Vorden een
uitnodiging om zich aan te mel-
den voor een huisbezoek in de pe-
riode oktober/november. Dit huis-
bezoek wordt gehouden om deze
senioren te informeren over alle
voorzieningen en regelingen die
er zijn op het gebied van wonen,
zorg en welzijn. Deze voorlichting
wordt georganiseerd door de Stich-
ting Welzijn Ouderen.
Voor dit huisbezoek wordt een
aantal vrijwilligers speciaal opge
leid. Bovendien hebben zij voor ie-
der adres een pakketje met infor-
matiemateriaal, zodat men later
alles nog eens kan bekijken.
Juist voor senioren is het belang-
rijk goed geïnformeerd te zijn.
Wanneer men dan echt hulp no-
dig heeft, is het gemakkelijker om
de juiste weg te vinden. Daarom
roepen wij een ieder die een brief
heeft ontvangen, op, om het ant-
woordformulier in te sturen, want
alleen dan kunnen wij u bezoe-
ken.
Wie de leeftijd van 80 jaar nog niet
bereikt heeft, maar ook graag zo'n

huisbezoek wil ontvangen, kan
zich telefonisch aanmelden bij de
SWOV, tel. 553405

COMPUTERCURSUS
In september a.s. organiseert de
SWOV weer computercursussen
voor senioren. Er is weer een cur-
sus 'Kennismaken met de compu-
ter', een cursus van 8 lessen van
anderhalf uur. Bij voldoende be-
langstelling zal er ook een cursus
'Kennismaken met internet' ge
houden worden. Deze cursus om-
vat 6 lessen van anderhalf uur.
Voor deze cursus is het nodig dat u
de basisbeginselen van het werken
met de computer onder de knie
hebt. Zoals het omgaan met Win-
dows en het werken met de muis.
Voor beide cursussen worden ge
geven in het Dorpscentrum op een
dinsdag.
Voor opgave en nadere informatie
kunt u terecht bij de SWOV, tel.
553405

WERPSPEL
OF JEU DE BOULES
Op het voorterrein van De Wehme

is door 'De Vrienden van De Weh-
me' een baan aangelgd om oude
ren de gelegenheid te geven zich te
vermaken met een werpspel. Bij
dit werpspel, dat de Franse naam
draagt van 'Jeu de Boules' worden
metalen ballen naar een kleiner
balletje gegooid met de bedoeling
daar het dichtst bij te komen. Wie
het dichtst bij werpt wint en krijgt
een punt. Op deze manier kunnen
kleine groepjes b.v. 2 x 3 pers. Een
wedstrijd spelen. Eenvoudig, gezel-
lig en lekker buiten.

De SWOV nodigt belangstellenden
uit, al of niet in clubverband, eens
gebruik te maken van deze moge
lijkheid. Rolstoelers of andere ge
handicapten kunnen hier ook aan
meedoen. Er is spelmateriaal aan-
wezig.
Opgave bij de SWOV.

MEER BEWEGEN
VOOR OUDEREN
GAAT WEER VAN START
Vanaf september gaat de activitei-
ten in het kader van 'Meer bewe

gen voor ouderen' weer van start.
Het wil bereiken dat:
• ouderen lichamelijk, geestelijk

en sociaal zo goed mogelijk blij-
ven functioneren;

• ouderen contacten onderhou-
den of leggen met leeftijdgeno-
ten;

• ouderen de gelegenheid hebben
om binnen hun eigen mogelijk-
heden en in een ontspannen
sfeer aan lichaamsbeweging te
doen, waardoor voorkomen
wordt dat hun bewegingsmoge
lijkheden, meer dan nodig is
achteruit gaan.

Wat zijn de mogelijkheden
• Sport en Spel in sporthal 't Jeb-

bink op maandag.
• Gymnastiek 55+ een groep al-

leen vrouwen en ook een groep
gemengd in sporthal 't Jebbink
op dinsdag.

• Gymnastiek 65+ in het With-
mundi gebouw op woensdag.

• Gymnastiek 55+ in het With-
mundi gebouw op donderdag.

• Volksdansen in het Dorpscen-
trum op woensdag.

• Volksdansen in Withmundi-ge
bouw op dinsdag.

• Meer bewegen in water (zwem-
men) in het bad van Jansen v.d.
Berg op maandag en donderdag
(2 keer).

U kunt geheel vrijblijvend eerst
gaan kijken of het u wat lijkt. Bij
alle groepen kunnen zich deelne
mers melden. Het is een plezie
rige, gevarieerde activiteit en be
wegen is gezond!

Voor al deze activiteiten kunt u
zich opgeven bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405

HANDIG IN HUIS
Hulpmiddelen bij hobbies.
• Borduren:

een borduurraam dat aan een
tafelblad bevestigd kan worden;
een schaar met een spanveer
i.p.v. ogen waardoor knippen
met weinig kracht mogelijk is.

• Lezen:
een leesstandaard.

• Kaarten:
kaartenstandaards (wist u dat
kaarten ook in de haren van een
kleerborstel blijven staan?)

• Tuinieren:
gereedschap met lange stelen;
een speciaal stoeltje om zittend
te tuinieren een kleine kruiwa-
gen die gekanteld ook de moge
lijkheid biedt er tuinvuil in te ve
gen.

Voor meer informatie kunt u te
recht bij Stichting Welzijn Oude
ren Vorden tel. nr. 553405.

Motorsport Vissen

Het zijspanduo Verweij me-
ren/Kruip heeft de afgelopen
maand in Duitsland drie wed-
strijden gereden om het Duits
kampioenschap.

De eerste wedstrijd vond plaats op
de Nurnburgring in de Eifel waar
de heren helaas uitvielen door mo-
torische problemen.
De volgende wedstrijd was in
Schleiz waar ze na een zeer span-
nende wedstrijd derde zijn gewor-

den. De eerste drie spannen zaten
binnen één seconde.
De laatste wedstrijd in juli werd
vereden tijdens de GP van Duits-
land op de Sachsenring. Ook hier
finishten Wim en Koen als derde
met een afstand van 4 seconden
op de winnaar. Zij wisten overi-
gens wel de snelste ronde van de
wedstrijd te rijden.
De eerstvolgende wedstrijd is er
een voor het Belgisch kampioen-
schap op 12 en 13 augustus.

WEDSTRIJD "DE SNOEK-
BAARS" VOOR ZIMMERMAN
(D)
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseerde in sa-
menwerking met de plaatselijke
VW in de Veengoot een interna-
tionale viswedstrijd. De in totaal
27 deelnemers vingen 13.440
gram vis.

De eerste plaats ging naar W. Zim-
merman uit het Duitse Stadlohn.
Hij ving 3200 gram; 2 F. Bomer,
Groenlo 2700 gram; 3 J.te Moller,
Lichtenvoorde 2440 gram; 4 H.
Wutping, Stadlohn 1060 gram; 5
H. Beukema, Groenlo 1050 gram.
Donderdagavond 3 augustus
wordt opnieuw een "open" vis-
wedstrijd gehouden. Men kan zich
hiervoor opgeven op het Markt-
plein te Vorden. Direct na de opga-
ve vertrekt men naar het viswater.

Du i ven s port

P.V. VORDEN
De laatste Midfond vlucht van de
P.V. Vorden is winnend afgesloten
door de kampioen A en A Winkels.
Het betrof een vlucht vanaf Peron-
ne over een afstand van circa 340
kilometer. De uitslagen waren: A
en A Winkels l, 3, 6, 7, 15, 19; J.
Meyer 2, 8,14; H. Stokkink 4, 9, 20;
J. Burgers 5, 12, 17; M. Tiemessen
10; Roy Eykelkamp 11; T. Wesselink
13; H. Eykelkamp 16,18.

Voorts werd deelgenomen aan de
wedvlucht vanaf Strombeek over
een afstand van 190 kilometer. De
uitslagen waren: H. Eykelkamp l,
3, 6, 11, 12; M. Tiemessen 2, 19; A
en A Winkels 4, 5, 7,8,9,10,13,18;
J. Meyer 14,15, 20; C. Bruinsma 16;
C. Goedhart 17.

's Avonds pas
op het terras?

Bent u overdag nooit thuis en kunt u
dus pas 's avonds van de tuin genie-
ten, kies dan voor planten met witte
bloemen. Dat heeft twee voordelen:
in de schemering vallen ze veel meer
op dan andere kleuren (rood lijkt 's
avonds zwart enz.) en planten met
witte bloemen geuren vaak sterker
dan andere bloeiers. Denk aan soor-
ten als jasmijn (Philadelphus), witte
Phlox, de tweejarige damastbloem
(Hesperis), bruidsbloemen ( Deutzia)
en gipskruid (Gypsophila).

Uw tuin wordt veel gezelliger met tuin-
verlichting. U heeft keuze tussen tal van
systemen. Heel veilig zijn de zwak-
stroomsystemen (meestal 12 volt),
maar die geven minder licht dan de
220/230 volt-apparatuur. De mooiste
oplossing is een vaste installatie met
grondkabels die u van huis uit kunt
bedienen. Laat ook meteen een spatwa-
terdichte buitencontactdoos met eigen
aardlekschakelaar monteren. Voor een
elektrische barbecue, de vijverpomp of
om gemakkelijk met elektrisch gereed-
schap in de tuin te kunnen klussen. Er
zijn allerlei soorten spots en stralers
waarmee u de meest fantastische licht-
effecten kunt bereiken. Laat de lichtor-
namenten bijvoorbeeld tussen de
beplanting omhoogkomen, waardoor
het licht als het ware door de planten
heen schijnt. Dat geeft een sprookjes-
achtig effect. Voor de veiligheid en om
ongewenste bezoekers direct te signale-
ren, zijn er de bekende detectie-arma-
turen. Die zijn prima bij een achterpad,
maar kies bij de voordeur liever vaste
verlichting. Dat is veel vriendelijker voor
uw bezoekers en de lamp flitst niet elke
keer aan als er iemand over het trottoir
voorbijloopt.

DE PLANTENDOKTER

Gezonde planten zijn sterk en hebben
weinig last van een luisje of een schim-
meltje. Maar als zo'n aantasting echt te
gek wordt, zult u iets moeten doen. Dan
zult u moeten spuiten met een middel
dat de kwaal stevig aanpakt. Dan helpt
een huismiddeltje als spiritus-zeepsop of
een harde waterstraal niet meer, zeker
niet als het om schimmels gaat. Daarbij
moet u aan een aantal dingen denken:
• Met één keer spuiten bent u er niet. U

zult de behandeling verschillende
keren (met een tussentijd van één of
meer weken) moeten herhalen.

• Laat u precies voorlichten over welk
middel het beste werkt tegen de
schimmel of het beestje dat u heeft
aangetroffen.

• Als een bepaald middel niet heeft
gewerkt, koop dan niet zomaar een
ander middel van een ander merk.
Grote kans dat dit op basis van dezelf-
de 'werkzame stof' is gemaakt. Dat
staat altijd op de verpakking. Kies dan
voor een middel op basis van een
andere werkzame stof.

• Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing
goed door en volg precies op wat er staat.

• Spuit nooit tijdens winderig weer.
• Spuit nooit tegen de wind in.
• Spuit alleen en heel gericht op de

plek(ken) waar de aantasting zit.
• Rook niet tijdens het spuiten en adem

het middel niet in.
• Maak na toepassing de gebruikte spul-

leri goed schoon en was uw handen en
gezicht.

• Berg de spuitmiddelen goed (kindvei-
lig) op, zodat er geen ongelukken kun-
nen gebeuren.



feestelijk
verpakt..!

Banket in de Gebakbox is

een lust voor het oog.

En makkelijk snijdbaar.

Met keuze uit 16

verschillende

kaartjes. Zichtbaar

verwennen met de

Gebakbox!

om te krügen.'

Banketbakkerij & Chocolaterie

Fred Bosvelt ïedBosvel

Burg. Galleestraat 6, Vorden • Telefoon 0575-551750 • Fax 0575-555516

Openingsacties 8 t/m 12 aug. Bij elke aankoop een gratis smakelijke verrassing

• De gebakbox maakt een feest van uw taart
• Bonnenspaaractie

Bewaart u bij elke besteding bij ons uw bon en hebt u na enige tijd
voor f 500,- bij ons besteed, dan mag u voor f 12,50 aan produkten bij ons
uitzoeken.

• Eenvoudig bestellingen doorgeven per fax
\JJ 15™55551O. Natuurlijk bezorgen wij de bestellingen.

* v

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Nieuw binnen:

Bankjes met

bergruimte

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.OO uuren
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12,00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

1O.OO-16.OO uur
Overige dagen op

afspraak,

Antiek-Curiosa Het Pakhuis 120o*2»eu>elen
Varsseveldseweg 25 • 7131 F3H Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

vv^w^w

Nu extra voordelig!

RUNDERGEHAKT
kg

AH SINAASAPPELSAP
half geld1 liter-TWEEDE PAK VOOR

PEPSI, SISI, 7-UP
1.5 liter - TWEEDE FLES half geld

995

Uit onze groenteafdeling:

Galia meloen stuk
Charentais meloen stuk
Pitloze watermeloen stuk

f49•
2*9

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Maandag, dinsdag en woensdag:

2/ia/en beta/en

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 • 21.00 uur/zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

een

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Voor Hi en
Libertel Plus

telefoonkaarten

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te verteilen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor servke, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperio
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperio
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800
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