
Woensdag 26 augustus 1998
60e jaargang no. 24

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

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

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

Overname van advertenties en berichten is verboden

Bewoners Kranenburg vinden 80 asielzoekers te veel:

Kranenburgers voeren
op ludieke wijze actie

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

De bewoners van Kranenburg gaan
op ludieke wijze actie voeren tegen de
mogelijke komst van tachtig asiel-
zoekers in het voormalige klooster in
Kranenburg. Zo zullen tachtig inwo-
ners van het kerkdorp binnenkort
een raadsvergadering bij te wonen.
Het is alleen de vraag of alle tachtig
inwoners van Kranenburg in de ver-
gaderzaal passen gezien de grootte
van de raadszaal. Met deze actie wil-
len de Kranenburgers laten zien dat
het klooster veel klein is om tachtig
asielzoekers in onder te brengen en
wat er gebeurt als een kleine ge-
meenschap van tweehonderd men-
sen er plotseling tachtig inwoners
bijkrijgt. Ook projectontwikkelaar
Wolborgh uit Hengelo - de eigenaar
van het klooster die op dit moment
onderhandelt met het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers - kan re-
kenen op een bezoekje van de bewo-
ners van Kranenburg. Ook hier pro-
beren de Kranenburgers met tachtig
inwoners naar binnen te gaan.

Tot de bovenstaande ludieke acties werd
vorige week donderdagavond besloten
tijdens een algemene ledenvergadering
van Kranenburgs Belang. Volgens voor-
zitter J. Lucassen van de belangenvereni-
ging zijn de Kranenburgers niet tegen de
komst van asielzoekers maar vinden ze
het aantal van tachtig veel te veel.
"Als je in de woonkern van Kranenburg
tachtig asielzoekers plaatst, dan is onge-
veer één op de drie inwoners een asiel-
zoeker. Dat dit grote gevolgen heeft voor
de leefbaarheid van Kranenburg staat
voor ons als een paal boven water. Asiel-
zoekers zijn wat ons betreft van harte
welkom, maar door dat grote aantal
maken we ons echt zorgen over de situ-
atie die dan ontstaat", aldus Lucassen.

Het college van burgemeester en wet-
houders van Vorden deelt de zorgen van
Kranenburgs Belang. In eerste instantie
liet burgemeester E.J.C. Kamerling weten
dat de gemeente geen partij is in deze
zaak omdat het hier een overeenkomst
betreft tussen Wolbprgh en het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers. Inmiddels
heeft het college haar standpunt bijge-
steld en vinden ook B en W het aantal
van tachtig asielzoekers veel te hoog. "In
het verleden zaten er in het klooster
hooguit twintig tot dertig Franciscanen.
Tachtig asielzoekers is dan ook veel te
veel", aldus burgemeester Kamerling.

Voor Kranenburgs Belang is dit laatste
signaal van het college van B en W niet
voldoende. "Wij hoopten dat de burge-
meester net zoals zijn collega in Kampen
naar Den Haag zou gaan om met de
staatssecretaris te praten of andere poli-
tieke wegen zou bewandelen. Het enige
dat het college echter zegt is dat tachtig
asielzoekers wel erg veel is, dat de ge
meente hierin geen partij is en dat ze er
niets aan kunnen doen. Het gekke is dat
wij ons wél partij voelen. Het is immers
ons belang dat we in Kranenburg een
leefbare situatie weten te waarborgen
voor iedereen. Dat is niet alleen een be-
lang van de huidige Kranenburgers maar
ook van de asielzoekers. En dus is dat ook
- als het goed is - het belang van de ge
meente", aldus Lucassen.

"Of ze willen of niet, ze zijn als onze
volksvertegenwoordigers partij in deze
zaak. Ze dienen op te komen voor de be
langen van de Kranenburgers, op welke
wijze dan ook. Burgemeester Kamerling
zei tegen ons dat de gemeente achter ons
staat, maar wij hebben gevraagd of hij
voor ons wil staan om het voortouw te
nemen. Ondanks de positieve betrokken-
heid van een groot aantal raadsleden is
de daadwerkelijke inzet van B en W
ronduit slecht te noemen".

Dat het bestuur van Kranenburgs Belang
geen middel ongemoeid laat blijkt uit de
vele activiteiten die inmiddels zijn uitge
voerd. Zo werd er een handtekeningen-
actie gehouden en was er een gesprek
met de voltallige gemeenteraad. "We wa-
ren blij met het begrip van een groot
deel van de raad voor de situatie", vertelt
bestuurslid mevrouw T. Tolkamp die zelf
ook raadslid is. "Duidelijk werd dat ook
een groot aantal raadsleden ervan over-
tuigd is da^e gemeente niet aan de zij-
lijn kan IjQpbn staan met de simpele
constatering dat de gemeente geen partij
is. Inmiddels hebben we gelukkig van B
en W een brief gekregen waarin het col-
lege zwart op wit stelt dat het onze me
ning deelt ̂ k tachtig asielzoekers te veel
is voor eerr^Rrpskern van tweehonderd
zielen. Bovendien is een kopie van die
brief door het college naar alle instan-
ties verzonden waar wij een brief naar
hebben gestuurd met een kopie van de
handtekeningen. We zijn dus een heel
klein beetje op de goede weg, maar dat is
nog steeds niet genoeg. We hopen dat B
en W meer voor ons zal doen. De drei-
ging van tachtig asielzoekers is immers
nog in volle omvang aanwezig".

Behalve de veelvuldige gesprekken met B
en W en Wolborgh zijn er contacten ge
weest met de hoogste ambtenaar van het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in
Rijswijk en ambtenaren van het Mini-
sterie van Binnenlandse Zaken en het
Ministerie van Justitie. Daarnaast zijn
naar deze instanties brieven verstuurd
met een kopie van de handtekeningen.
Reacties bleven uit. "We hebben daarom
een beroep gedaan op de steun van Jan
Kamminga, de Commissaris van de
Koningin in Gelderland. Wellicht kan hij
in Den Haag iets voor ons doen. We gaan
hoe dan ook door", aldus een vastbera-
den J. Lucassen van Kranenburgs Belang.

De chemocar

Meer informatie op de
gemeentepagina.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 aug. 10.00 uur ds. M. Beitier. Na afloop
van de dienst koffie drinken in 'de Voorde'; 19.00
uur Zangdienst. Na afloop van de dienst koffiedrin-
ken in 'de Voorde'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 aug. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 aug. 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman;
19.00 uur Zangdienst in de N.H. kerk.

RJt kerk Vorden
Zaterdag 29 aug. 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 30 aug. 10.00 uur Eucharisitieviering
Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 29 aug. 17.00 uur Woord- en communie-
viering.
Zondag 30 aug. 10.00 uur Eucharisitieviering.

Weekendwacht pastores
30-31 aug.: Pastoor G. Simons, Borculo Tel. (0575)
27 13 83.

Huisarts 29-30 aug.: dr. Dagevos, het Vaarwerk
l, Tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, -ne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
29-30 aug.: J.J. de Kruif, Vorden, Tel.: 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het j^feaal Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. BwRkuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

VOOR D I R K I I D R I M . I N D I ! H U I l '
VAN:

PO l T l l i : - A M I H I I ANCI KR \ND\VI l R
Telefoon l 12

POLITIK VORDEN:
datf en nach t (0575) 55 12 «l

BRANDWEER: daj; en nacht 112
A M I U H ANCI :da.m>n nach t 112

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdagvan
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging24 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/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij het SWOV-kantoor, Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

VW-kantoor tel.
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur. zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

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



Zomerse aanbiedingen
keuze uit meer dan 30 soorten Vlaaien

volgens Limburgs recept
Calorie-arm en goed voor

12 royale punten

Kiwi-bessen vlaai
Verrassend lekker!

<$&&• deze week
voor maar

15.{

Appel-caramel Vlaai
fris fruitig, voor 6 personen

8.50
«oor maar

Achterhoeksche
bolussen
ouderwets lekker!

95
5 voor 4?

ELKE DONDERDAG

5 BRODEN

12?5
VOOR MAAR

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Contactjes
• Nog enkele stallings-
plaatsen vrij per 01-09-'98
A.E. Caravanstalling Ruurlo
(0573) 45 38 89

• Wie wil mijn paard berij-
den? Zadel en buitenbak
aanwezig (0573) 44 12 98

• Wij wonen zelf heel mooi,
maar zoeken toch iets in het
buitengebied. Wie belt ons
na 19.00 uur (0573) 46 15 12

• Te koop: diverse soorten
pompoenen o.a. muscaat-
pompoenen. Wildpad 5, Ruur-
lo, tel. (0573) 45 16 39

• Te koop: 2-pers. waterbed
compleet, z.g.a.n., prijs n.o.t.k.
(0573) 45 10 26

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

• Weer lekker gaan voet-
ballen? Toch wel met zo'n
goede bal van Fair Trade die
niet door kinderen is gemaakt!
Verkrijgbaar bij: Wereldwin-
kel Vorden

DE ZON

Havenstraat 11-13

DOETINCHEM B.V.

EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

7005 AG Doetinchem

Zoekt:

gemotiveerde
interieurverzorgsters
voor een project in Vorden
(2 avonden per week)

Daarnaast zijn wij op zoek naar

invalkrachten
Heeft u interesse, neem dan telefonisch contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en
16.30 uur op telefoonnummer (0314) 36 11 44

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

• Schop kinderarbeid de
wereldwinkel uit Nog steeds
verkrijgbaar: De Fair Trade
voetbal. Laat de kinderen niet
stikken! Wereldwinkel
Vorden

• Kalebassenmarkt za. 5 en
zo. 6 sept. 11.00 tot 18.00 uur
Jannie Nijkamp café-rest. 'de
Timmerieë', Lochemseweg 16,
Wamsveld

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in origin. 10 kg pak.
Deel event. met elkaar! OMO
ViZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p. kilo. ARIEL maar 5,95
p. kilo. Dreft Robijn Dash Per-
sil Dixan 5,75 p. kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53

• Te huur voor tijdelijke be-
woning: een gemeubileerde
woonruimte in buitengebied
Vorden. Tel. (0575) 55 66 80

• Fietsorienteringsrit Med-
lertol. De Oranjecommissie

houdt zondagmid-
augustus een oriënte-

ringsrit per fiets. Men kan tus-
sen 13.00 en 14.00 uur starten
vanaf 't Wapen van 't Medler

• TC Meubel Renovatie: don-
blank 7 dagen

in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Weggelopen. Siamese kat,
licht beige. Telefoon (0575) 52
1819

• Wilt u leren knippen en
naaien of de kneepjes van
het vak leren? Dat kan bij l.
Kroese-Olthof, Het Kerspel
28, Vorden, tel. (0575) 55 10
53. De lessen starten vanaf 14
september

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst1, Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Judo in Vorden. Ben je 4
jaar of ouder en je zoekt een
uitdaging? Judo introductie-
lessen o.l.v. Robert Piek, Rijks
Erkend en gediplomeerd ju-
doleraar. Waar? Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67. Info: (0543) 51
74 46 of 47 67 61

• Stappen zetten - gewoon
doen! Practisch gerichte cur-
sus van 8 of 16 lessen op
woensdag van 19.30-22.00
uur vanaf 2 september in
'Illimani', Smeestraat 2, Lo-
chem. Om tot gerichter han-
delen of beslissen te komen.
Inl./opg. Keetje de Jong, tel.
(0573) 25 43 73 tussen 13.00
en 14.00 uur

• Te koop: computermeubel
met uitschuif- en printerpla-
teau + bijzetplank, nieuwprijs f
200,-. Tel. (0575) 55 21 76 na
20.00 uur

HOLLANDS LAMSVLEES
EEN KLASSE APART!

WOENSDAG 6EHAKTOAG

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

VRIJDAG P1EKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f 1f~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden gehakt
100 gram f *lj~

Leverworst

250 gram f I595

ZATERDAfi BIEFSTUKDAG
3 Hollandse bief stukke n

f 10,-
2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

RIBLAPPENikgf 9,95
PAMPA SCHIJVEN
5 halen 4 BETALEN

MAANDAG/DINSDAE

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 hamburgers +
4 saucijsjes
samen ff 7,95

Het adres voor uw barbecue-partij

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

rap

eserverincĵ B

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op n

DATUM:
29 augustus vol

26 september - 31 oktober
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
f 77,50 p.p.

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

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Aanbiedingen geldig
maandag 24 augustus t/m zaterdag 29 augustus

• Te koop aangeboden i.v.m.
verhuizing: een 2-pers. ledi-
kant compleet incl. ombouw;
1 luxe fauteuil; 2 klooster-
stoelen; eiken eetkamerta-
fel met 4 stoelen en 1 fau-
teuil; boekenkast (oud);
Hindeloper groep 120 x 125
cm; wasmachine Miele de
Luxe T 333; wasdroger Miele
WS 5104. Tel. (0573) 45 28 22

Snijbonen
298

•

Kiwi-salade
249

•

GROTE MAAT DELBARE

handappels

398
•

Italiaanse
MUSKAAT
DRUIVEN

per kilo 1

Prei
PANKLAAR

500 gram 1.49

UNISTAR
ECO APPELSAP

398
•

NU VOLOP ZOMERFRUIT



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
broertje

Luca

20 augustus 1998.

Erik en Gerrie
Brummelman-
Berendsen
Kevin, Iris

Van Lennepweg 8
7251 JM Vorden
Tel. (0575) 55 39 57

Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Merel
ANTOI NETTE
GERDIEN

zusje van Roos

21 augustus 1998

Hans en Marjanne
Grube-Snoeijink

De Haar 34
7251 CG Vorden
(0575) 55 39 03

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van

Sijtje
CAROLUNN DE
LEEUW

dochter van
Anke Schouten en
Wilbert de Leeuw

Tuincentrum Vorden

22 augustus 1998

Ruurloseweg 65a
7251 G B Vorden
(0573) 55 36 71

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur

SCHOENREPARATIES

ViSSer
SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18, Vorden
Tel. (0575) 551849

Wij zijn met

vakantie
van donderdag

27 augustus t/m
dinsdag

15 september

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

Dagelijks verse snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
ikte snuisterijen

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

Udo

gacm trouwen op vrijdag 4 september 1998

om 'M. 00 uur m \\&\ gemeenteKuis 'Kasteel
VordetV, -Horsterlcamp 8 te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om

13-00 uur in de ^ZKristus Koningkerk/ "Het

^ebbink 8 te Vorden.

LA bent van Karte welkom op onze receptie
die wij geven van 15.00 tot 10.30 uur in bar-
bodega 't "Pantoj-feltje, Dorpsstraat 34- te

Vorden.

LAdo -Heij en Ra
•Het Vogelbosje

7251 ë-A Vod

Woltering

Gerrit Uilenreef
en

Marieke Hebbink

Wij willen elkaar het 'ja'-woord geven
op zaterdag 5 september 1998.

Ons huwelijk zal om 11.00 uur geslo-
ten worden in het gemeentehuis
Kasteel Vorden te Vorden, waarna de
kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 12.00 uur door ds. Westerink
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur bij za-
lencentrum 'Het Witte Paard', Ruurlo-
seweg 1, Zelhem.

Ons adres:
Kostedeweg 11
7251 MZ Vorden

BARGftlDSEN
Wij zijn op zoek naar een full time

winkelverkoper
- gereedschappen/bouwmaterialen
- liefst enige jaren ervaring
- representatief en communicatief
- affiniteit met gereedschappen en

bouwmaterialen
- relevante opleiding is een pré

Bent u gemotiveerd en flexibel genoeg om bovenstaande
functie te vervullen, dan kunt u zowel schriftelijk als monde-
ling reageren.

BARENDSEN
VORDEN BV
Zutphenseweg 15,7251 DG Vorden
Telefoon (0575) 55 12 61

Gedrags- & mheids Club

De honden zijn weer blij,
want de vakantie is voorbij.

Daarom starten wij op 29 augustus om 14.00 uur met
de gehoorzaamheidscursus voor puppen, beginnende en

gevorderde honden.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Hans Lichtenberg
Tel. (0575) 46 20 42 ('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

Griekse
specialiteiten in

onze arena

Griekse kalkoenreepjes 100 gr.159

steak Socrates
100 gr. 245 4 filetlapjes met ̂ | A95

4 saucijzen l U

Casselerrib,
Boterhamworst,
(WO gr. per soort),
samen voor

98

Griekse koolsalade
100 gr.

Moussaka,
per 100 gr.

Grieks gebraden
gehakt, 100 gr.3

Keurslager

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

ïî pwwi

UitnodigingIn plaats van kaarter

Na drie weken ven^Pwing is onze salon geheel gemoderniseerd en dankzij dit gegeven
kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Wij willen u graag uitnodigen op maandag
31 augustus 1998 vanaf 18.30 tot 21.00 uur, onder
het genot van een hapje en een drankje, in onze
vernieuwde zaak om het resultaat te bewonderen.

Marianne en Bernard Platenburg
Medewerksters

n hi LJ i cd \/e r~;z: o r~g i m ^
Dorpsstraat 30,7251 BC Vorden • Tel. (0575) 5514 23 / 55 20 33

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

haartilk sappig MINNEOLA'S
10 stuks

CQfl
Öi

BENONI HANDAPPELEN
nieuwe oogst, 3 kilo

C
fJH

Q8

HEERLIJKE TROSTOMATEN
kilo

OQ8
fmm

HOLLANDSE IJSBERGSLA
per krop

1 20

SALADE VAN HET HUIS
200 gram

O49

^ B

Volop Griekse druiven, nieuwe oogst
Hollandse Appelen en Peren, etc.

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 26 t/m zaterdag 29 augustus

GOUDSE LUNCHKAAS
per stuk

QBQ
ö«

DIVERSE OLIJVEN
100 gram

JQQ

LIMAR ZEEBANKET
per doos

WELLINGTON CINSAULT
ROOE WUN, per fles

m nqc

RICOLA KRUIDEN-TISANE
THEE- Per bus, 200 gram

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

CQ5
Ui



ft U L L E T I N ORDEN

• Tekfoon gemeente: (0575) 55 74 74.

m Tekfax gemeente: (0575) :55 74 44,

• Openingstijden Gemeentehuis:
moaruiag tot en met vrijdag van '
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 1200 uur.

• AyondopensteUing afd, bestuur onderdeel
burgerzaken; de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van 1830 tot 29.30
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
publicaties in Gemeentebulktin)

• Spreekuren burgemeester en

Wethouder DJ. MiMmjeMeutenbrvek: don-
derdag van 10.00 - 1100 uur en volgens af-
spraak

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

Burgemeester E/.C Kameriing;
mmndagmorgen van 11.00-1100 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 uut;
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest op 29 augustus 1998 in de Stroet is het gedeelte van de
Stroet tussen de huisnummers 10 en 28 op die dag afgesloten voor alle bestuurders
van voertuigen.

ELEIDSREGELS BURGEMEESTER TEGEN VESTIGING VAN
COFFEESHOPS

Openbare voorbereidingsprocedure volgens afd. 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht

Burgemeester Kamerling is van plan om beleidsregels vast te stellen tegen de vesti-
ging van coffeeshops. De gemeenteraad stelt hoogstwaarschijnlijk op l september
aanstaande de Overlastverordening Horeca vast. De beleidsregels van de burgemees-
ter houden hiermee verband. De burgemeester heeft besloten om deze beleidsregels
openbaar voor te bereiden.
Vanaf 27 augustus 1998 tot en met 23 september 1998 liggen de ontwerp-beleidsre-
gels van de burgemeester voor iedereen ter inzage bij de afd. bestuur in de units bij
het gemeentehuis. De heer G. Limpers kan u desgewenst een nadere toelichting op de
ze beleidsregels geven. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of monde-
ling zijn of haar zienswijze kenbaar maken.

HUIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

In de periode van dinsdag l september tot en met vrijdag 4 september vindt weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in het
hele gebied van de gemeente Vorden. Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de buurt komt.

HOE GAAT DE HUIS-AAN-HUIS
INZAMELING IN Z'N WERK?

* De huis-aan-huis-inzameling zal
plaatsvinden met behulp van de
chemocar. De chemocar rijdt stap-
voets door de straten en meldt zijn
aanwezigheid met behulp van een
geluidsinstallatie.

* U moet het huishoudelijk chemisch
afval persoonlijk overhandigen aan
de medewerker in de chemocar. Zet
uw huishoudelijk chemisch afval
nooit langs de straat, dit kan met
name voor kinderen gevaarlijke
situaties opleveren.

Mocht u nog vragen hebben, belt u dan:
de regionale Afval-Informatielijn van
Regio Stedendriehoek,
tel. 0570 - 637755, tussen 9.00 - 12.00 en
13.00 - 15.00 uur.

INWONERS VAN HET BUITEN-

GEBIED MOETEN TELEFONISCHE
AFSPRAAK MAKEN!

In het buitengebied wordt niet huis-
aan-huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer
uw woning buiten de bebouwde kom
van Vorden staat. Hier wordt huishou-
delijk chemisch afval opgehaald na tele-
fonische afspraak via de regionale
Afval-Informatielijn van de Regio
Stedendriehoek;
telefoonnummer: 0570-637755
(van 9.00-12.00 en 13.00 - 15.00 uur).
Tot uiterlijk vrijdag 28 augustus kan een
afspraak gemaakt worden. Aan de
hand van alle doorgegeven adressen
wordt een route samengesteld. Daarom
is nu nog niet precies bekend wanneer
de chemocar bij u langs zal komen; u
ontvangt hierover nader bericht.

WAT IS WEL EN WAT IS GÉÉN
HUISHOUDELIJK CHEMISCH
AFVAL?

Onder huishoudelijk chemisch afval
verstaat men bijvoorbeeld: lege batterij-
en, verfresten, afgewerkte olie, bestrij-
dingsmiddelen, defecte spaarlampen en
TL-buizen. In de meeste gevallen is
huishoudelijk chemisch afval herken-
baar aan het hieronder afgebeelde
teken van de mini-container met het
kruis erdoor.

WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:

DINSDAG l september wijk l
ten oosten van de Almenseweg / Burg. Galleestraat / Raadhuisstraat en Nieuwstad (exclusief genoemde straten)

WOENSDAG september wijk 2 (chemocar 1)
ten westen van de Almenseweg / Burg. Galleestraat & ten noorden van de Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)

WOENSDAG 2 september wijk 3 (chemocar 2)
ten zuiden van de Zutphense weg & ten westen van de Raadhuisstraat / Nieuwstad (inclusief Raadhuisstraat en
Nieuwstad)

DONDERDAG 3 september wijk 4 (chemocar 1)
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet geweest is + kern Wichmond + kern Kranenburg

DONDERDAG 3 (chemocar 1) en vrijdag 4 september buitengebied
(gebied buiten de 50 km snelheidszone)
Bewoners van het buitengebied moeten uiterlijk vrijdag 28 augustus een afspraak maken via de Regionale Afval-
Informatie-Lijn.

* Lege plastic ver-
pakkingen van bijvoor-
beeld shampoo, (af-)was-
middel of schoonmaak-
middel zijn geen huis-
houdelijk chemisch af-
val. U hoeft deze lege

verpakkingen dus niet apart te bewa-
ren en mag ze in de grijze mini-con-
tainer doen.

* Gewone gloeilampen mogen in de
grijze mini-container.

* Van cosmetica vallen alleen nagellak
en remover onder het huishoudelijk
chemisch afval; dit vanwege de
schadelijke oplosmiddelen.

* Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk
chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben geze-
ten. Er worden tegenwoordig nau-
welijks nog schadelijke drijfgassen in
spuitbussen toegepast. Een spuitbus
met slagroomresten is dus bij-
voorbeeld geen huishoudelijk che-
misch afval, een (lege) spuitbus van
bestrijdingsmiddelen wel.



ITBREIDEN WONING MOLENWEG 16

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 3.1 sub c.
van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in artikel 5, lid 8, sub a. voor het uitbreiden van de woning
Molenweg 16, te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
27 augustus 1998, gedurende vier weken, voor belanghebbenden ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Eventuele zienswijzen kunt u gedurende genoemde termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

VOND OPENSTELLING OP l SEPTEMBER 1998

Op dinsdag l september 1998 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van
18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen. De volgende avondopenstel-
ling is op 30 september 1998.

De openingstijd is met 30 minuten teruggebracht. Gebleken is dat na 19.30 uur bijna
niemand meer kwam. Vanzelfsprekend helpen de medewerkers iedereen die voor
19.30 uur binnen is.
hi de periode van 18.30 tot 19.30 uur hebben gemiddeld 10 personen gebruik gemaakt
van de avondopenstelling, reden om deze service aan u voort te zetten.

inhoud datum
ontvangst

Deldensebroekweg 16
Almenseweg 37
Kapelweg 12
Ambachtsweg 9

AJ.M. Berentsen
H. Wagenvoort
JA van Hooijdonk
H.W. van lindenberg

bouwen kapschuur 17-08-98
verbouwen kapschuur 17-08-98
bouwen bergruimte 17-08-98
bouwen bedrijfshal 20-08-98

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

LCOHOL- EN DRUGSVERSLAVING

thema van de maand september in de gezondheid^ijzer, het informatie-
centrum van de GGD in Deventer.

De Gezondheidswijzer richt zich met dit thema met name op ouders en andere op-
voeders en jongeren. De Gezondheidswijzer schenkt vooral aandacht aan de meest ge
bruikte en nieuwe middelen. Uit een recent door de Q^fc Deventer uitgevoerd onder-
zoek blijkt dat in de regio Stedendriehoek alcohol, cannabis en in mindere mate XTC
de meest gebruikte genotmiddelen zijn onder jongeren. Ook de combinatie alcohol
en cannabis komt vaak voor.

Geschat wordt dat er in Nederland 185.000 alcoholisten en 700.000 probleemdrinkers
zijn. Het aantal verslaafden aan illegale drugs ligt rond de 25.000. Daarnaast zijn er
150.000 medicijnverslaafden.

In de Gezondheidswijzer liggen de hele maand september folders klaar om mee te
nemen en is informatie beschikbaar om in te zien. Bovendien kunnen de medewer-
kers doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties.

De Gezondheidswijzer vindt u in de hal van de GGD regio Stedendriehoek aan de
Schurenstraat 8a te Deventer, tel 0575-664630. Het gebouw is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 's-Ochtends zijn er medewerkers aanwezig
om u personlijk te helpen. U kunt ook bellen of schrijven om toezending van folders.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

inhoud
Bouwvergunningen
plaats aanvrager

Broekweg l, Wichmond B.H.G. Wolbrink bouwen loods

vrijstelling

bodemonder-
zoek

Biesterveld 86 en 88

Kostedeweg 6

Insulindelaan 9

D. Groot Jebbink
en H. Denkers

mw. HJ. Mombarg-
Weekhout

J.M. Boerstoel

bouwen dubbele dakhelling
woning met garage
en carport

vergroten woning oppervlak
inhoud

bouwen woning situering
met garage hoofd-gebouw

plaats

Biesterveld 17

Insulindelaan 72

Insulindelaan 13

Wilmerinkweg 4

aanvrager

G.S. Bloemendaal

B. Koerselman

GJ. Masselink

G.W. Rexwinkel

Biesterveld 94 en 96

Bergkappeweg 2 en 4

Vosheuvelweg 2

M.H. Hulleman en
mw.JA Schwartz

mw. R.M.M. de Frai-
ture en AJ. Lubbers

G.W. Lebbink

Monumentenvergunning
plaats aanvrager

Bergkappeweg 2 en 4

Vosheuvelweg 2

mw. R.M.M. de Frai-
ture en AJ. Lubbers

G.W. Lebbink

B.H. van Londen

Melding bouwvoornemen
plaats aanvrager

het Jebbink 52

Sloopvergunningen
plaats

Bergkappeweg 2 en 4

hetVaarwerk20

Stationsweg 23

Dorpsstraat 30 M

Kapvergunningen
plaats

mw. R.M.M. de Frai-
ture en AJ. Lubbers

H. Vriend

MA Timmerije en
mw.J.M. Kleve

B J. Platenburg

aanvrager

Broekweg l, Wichmond B.H.G. Wolbrink

Hamsveldsezijweg 2

Dorpsstraat 30

Zutphenseweg 63

Beatrixlaan 9

Hoetinkhof233

Zutphenseweg 5

Aanlegvergunning
plaats

nabij Hackfortselaan 4

MAM. Coobs

B J. Platenburg

mw. N.E. Albers-
Bloemendaal

WM. de Joncheere

mw. G.W. Bijenhof

mw. A Damen

inhoud

bouwen woning
met garage

vergroten
bergruimte

vrijstelling

hoogte

bodemonder-
zoek

vergroten woning bodemondem-
zoek

bouwen dierenver- bodemonder-
blijf en kapschuur zoek vervan-

ging bijgebou-
wen dieren-
verblijf

bouwen dubbele dakhelling
woning met garage
en bergruimte

verbouwen boer-
derij

overgang
agrarische-
naar woon-
doeleinden

inpandig verbou- bodemonder-
wen woning zoek

inhoud

verbouwen boerderij

inpandig verbouwen boerderij

inhoud

bouwen duivenhok

inhoud

gedeeltelijk slopen boerderij

slopen afdakje en gedeeltelijk
slopen garage

slopen schuur/garage

slopen schuur

inhoud herplantplicht

vellen 2 berken en 2 berken en
3 meidoorns

vellen l inlandse
eik

vellen l berk

vellen l berk

vellen 4 coniferen,
l fijnspar en l taxus

3 meidoorns
(stamomtrek
8-10 cm)

l inlandse eik
(stamomtrek
8-10 cm)

vellen l cypres

vellen l berk l plataan
(stamomtrek
8-10 cm

aanvrager inhoud

Vereniging Natuurmonumenten aanleggen poel

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.

AFVAL? HOU HET APART!!



Praktijk Psycho-counseling
In Ruurlo is Corry Evers-Zantman (44
jaar) een praktijk voor gespreksthe-
rapie begonnen. Oftewel Psycho-
Counseling. Counseling staat voor ge-
sprekstherapie en psycho betreft het
geestelijke. Corry Evers wil proberen
mensen te helpen met problemen
van psychische aard.

In gesprekken zal getracht worden door
middel van psycho-analyse de oorzaak
van de klachten te achterhalen. Het
blijkt dat veel mensen te lang rondlopen
met bepaalde persoonlijke problemen,
alvorens zij de stap naar huisarts of spe
cialist durven te zetten, terwijl er bij de
RIAGG's vaak lange wachtlijsten zijn. In
de praktijk voor psycho-counseling kan
men direct zelf een afspraak maken. Te
denken valt aan problemen als depressi-
viteit, rouwverwerking, scheiding, min-
derwaardigheidsgevoelens, faalangst,
traumatische ervaringen en stress. Dit is
maar een greep uit veel voorkomende
persoonlijke problemen, want er zijn er
ongetwijfeld meer te noemen. Ook kun-
nen klachten van lichamelijke aard een
geestelijke oorzaak hebben, zoals bepaal-
de psycho-somatische klachten als
hoofd-, maag- en rugpijn of bepaalde vor-
men van stotteren.
Als een probleem te ernstig blijkt te zijn,

waardoor niet in een aantal gesprekken
tot een oplossing gekomen kan worden,
dan zal Corry Evers doorverwijzen naar
andere instanties.

U zult zich misschien afvragen hoe zij er-
toe gekomen is om een dergelijke prak-
tijk te starten. Na een studie psychologie
was zij gedurende vijfjaar werkzaam bij
een onderwijsbegeleidingsdienst. Daar-
na studeerde mevrouw Evers theologie
en momenteel is zij alweer vijftien jaar
werkzaam in het voortgezet onderwijs
als docente en vertrouwenspersoon voor
niet alleen leerlingen, maar ook voor ou-
ders en leerkrachten. In al die jaren heeft
zij veel ervaring opgedaan met psycho-
counseling en omdat Corry Evers zo al
veel mensen heeft kunnen helpen, is zij
nu van plan om ook buiten de school,
aan huis deze zinvolle vorm van therapie
in de praktijk te brengen.

Als praktijkruimte heeft zij een naast het
huis gebouwde aparte kamer beschik-
baar waar ook privacy gewaarborgd zal
zijn. Haar adres is Henry Dunantlaan 4
in Ruurlo, tel. (0573) 45 29 48. Naam en
telefoonnummer kunnen eventueel ook
telefonisch ingesproken worden, waarna
zo spoedig mogelijk zal worden terugge-
beld.

Kleur- en kwaliteitsadvies bij Deco Home Harmsen.

Sigma vakverf-specialist
Harmsen helpt u graag
Dit is dé tijd om uw buitenschilder-
werk weer eens een goede opknap-
beurt te geven. Voordat u aan de slag
gaat, is het wel belangrijk om de juis-
te kleur en kwaliteit te kiezen.
Anders bestaat de kans dat u uw huis
ieder jaar moet schilderen. Gezien
het grote aanbod in kleur en kwali-
teit is het niet altijd even gemakke-
lijk om een keuze te maken. Daarom
adviseert Sigma vakverf-specialist
Deco Home Harmsen aan de
Zelhemseweg 21 in Hengelo u graag
en heeft hij nu voor u een overzichte-
lijk Sigma Vakverf Infocentrum in
zijn winkel staan.

In dit infocentrum vindt u grote stalen
met verschillende Sigma Vakverf produc-
ten en kleuren. Mocht u kleur er niet bij-
zitten, dan kunt u kijken in de uitgebrei-
de Sigma Vakverf waaier. Aan de hand
van de stalen kunt u ook zien welke
glansgraden beschikbaar zijn en wat het
verschil is tussen de traditionele alkyd
producten en de nieuwe serie Sigma
Vakverf High Solids.
Sigma Vakverf bestaat uit een omvang-
rijk assortiment professionele verven dat
ook voor u als doe-het-zelver beschikbaar
is. De Sigma Vakverfproducten hebben
een hoog kwaliteitsniveau, zijn bijzon-
der duurzaam, extra weervast en hebben
een goede dekking. U bent verzekerd van
een zeer lange levensduur van uw schil-
derwerk. Kiezen voor kwaliteit levert bo-
vendien meer plezier bij het schilderen
op. Want Sigma Vakverven zijn prettiger
te verwerken en vloeien beter.
Sigma Vakverf wordt uitsluitend ver-
kocht bij verfzaken waar men u vakkun-
dig advies kan geven. Deco Home Harm-
sen behoort tot deze Sigma Vakverf-spe-
cialisten. Behalve dat u bij hem het gehe-
le assortiment aantreft, is hij bij uitstek
degene die u kan adviseren over alles wat
Sigma Vakverf aangaat. Hij weet als geen
ander welke producten u het beste kunt
gebruiken en hoe u deze moet toepassen.
Daarnaast is hij de aangewezen persoon
voor het maken van de door u gewenste
kleur en het geven van kleuradvies. Met
behulp van moderne apparatuur kan
Deco Home Harmsen elke gewenste
kleur leveren. Hij heeft een mengmachi-
ne, waarmee hij alle kleuren kan maken

^^^r

inde door u gewenste kwaliteit zoals
muurverven, alkydlakken (terpentineba-
sis) en acryllakken (waterbasis).

Kortom, voor al d^e kwaliteitsverven in
oneindig veel kl^Jen alsmede deskun-
dig advies is Vakverf-specialist Deco
Home Harmsen het juiste adres.

NIEUWE
collectie

nü bij
lommers

L I N G E R I E

Doetinchem
Dr Huber Ncxxitstraat 14
Vorden
Zutphenseweg 29
Winterswijk
Misterstraat 76

Fietsorienteringsrit
De Oranjecommissie Medlertol houdt
zondagmiddag 30 augustus een oriente-
ringsrit per fiets. De start is bij 't Wapen
van 't Medler. Zie ook advertentie.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons po|; ̂ el fens vragen >^ Contact
Wieronder drukken wij dé lijst af: Mocht men Machten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel (0375) • -55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 552663

Burg. Vunderinkhof

|pB||||;-
Ptip dteusJaan i : . .
W» Mexahderlaan H:'?:?;: :: " :: ; ; ï
De Horstpteamp (behalve nr. 3;

'
RoMweg

De Delle
Dr. ïStarings'traét
P, van VölteïihQvenlaaij
Margrietlaan
Oburcstirialaan
Vordeasebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 5524 66

Het Êelmerink
Strqdjk l t/m 15 en 2

MditvKnof

Koppel
HetTieijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. Nijenhuis, H.K. van Gelreweg37, tel 552576

B. van Haekfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C Uilofsweg
Brmkerhof

S, v, '
i£ van Bfamerënstraat

Gr. vajQ Limborg-Sünjinstraat

Arjanne Westerink, Deldenseweg 2, tel 553252

Mtóeriseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel 5534 08

B. Galléestraat
Smidsstraa|;i l:.
MüJderskamp

Pr. Berïihardweg
Ziuveiïióf
het Hoge

Fam. Horsting, de Vuornekamp 57, tel 552780

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decaniyeweg
Zutphenseweg
Groeoeweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel 553012

De

Het; Wiémëiink
Het Vaarwerk

Het Mpiejckblick
Het Vogelbosje
De Boagerd
De Hanekainp
DeStroet
HetKerspel

tkampdijk

Bent u

verhuisd

of:woont u

pas lm Vorden

en wilt u

ereeht
t>ij horen?

Dari leunt u niet buiten een
ec§t plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand,
Jen alK>pnementsblad
biedt u gewoon meer!
liet weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
liet *eontactr tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen,
Twijfel niet lang
m a r neem nu een

f44

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

dd
O

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



Zwemmen in wijn!
Vis dient drie keef te zwemmen; in water, in olie en in

wijn. Onze Elzas-wijnen lenen zich uitstekend om bij een

lekker visje te serveren. Wij selecteerden een drietal

toppers van verschillende wijnhuizen. En om van zo'n

voortreffelijk glas wijn te genieten, hoeft U echt niet in

het geld te zwemmen, want wij hebben behoorlijk wat

van de prijs weten af te krijgen.
|X.

WILLY
GISSELBRECHT
Riesling
Doosje a 6 f lessen

MURÉ
Tokay / Pinot Gris
Doosje a 6 flessen

ANTOINE
HEINRICH
Pinot Blanc T r
Doosje a 6 flessen } S ~

Calumba pission, sunset of tropical 11,95. Schipperbitter 20,95. Black & White scotch whisky 21,95.
Bokma 100% graanjenever 2?,95, Hooghoudt bosvruchten 17,95. Frangelico hazelnootlikeur 23,95.

jack Daniels Tennessee whiskey 37,95. Southern Comfort 32,95. Martini vermouth rosso of bianco 7,95,
De Kuyper vieux 22,95, De Kuyper jonge graanjenever 21,95. De Kuyper citroenbrandewijn 18,95.

Deze aanbieding is geldig t/m 5 september 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden
Tel. (0575) 5513 91. fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

Spetterende prijzen bij
BouwCenter HCI!

4-weg,
randgeaard

lengte
10m.

52,90

220V 16 amp.
met randaarde,
haspeltrommel

slagvast

117,25

Koppelingen

messing uitvoeringen

diverse prijzen

dufibele yya|ïeriing,Nfalijft soepel
en knikt niet, lengte 25 m.

• *

Dekkleden

per m
.

QR zware kwaliteit,
scheurvast

Grondboor
verzinkt en gemoffeld,
boordiameter:

7,5 cm

10 cm

32,50
35,oo

Prijzen incl. BTW
geldig t/m 12-09-'98

KEUKENS
SANITAIR/TEGELS
OPEN HAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWWINKEL

BouwCenteriHCI
THEO TERWEL

AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81, E-mail: hci8hci-ubi.nl

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

UW NEK EIST STEUN
Moe gevoel....! Hoofdpijn....?
Gelukkig is er het Silvana Support© hoofd-
kussen. Drie apart gevulde segmenten zorgen
ervoor dat uw wervelkolom altijd recht ligt,
of u nu op uw zij of op uw rug slaapt. En de
ingebouwde neksteun zorgt voor goede
ondersteuning van uw nek tijdens de slaap.
Wij nodigen u graag uit om u zelf te overtui-
gen van deze meest complete collectie.

Tot ziens bij De Wonerij,
Hartje Achterhoek.

r ' ^ net even

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 39

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

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

Vraag vrijblijvend prijs

VJP
GI

l.O HU

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - E-nuil: Pnlo«w»«v«r«.nl - ISDN 661329

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad



Barchems Feest
In Barchem is men op dit moment
druk met alle voorbereidingen voor
het jaarlijkse feest, dat gehouden
wordt van 25 tot en met 29 augustus.
Programma: woensdag 26, donder-
dag 27 en vrijdag 28 augustus revue
bij hotel "In de Groene Jager" (verlo-
ting in de pauze, de dansmuziek
wordt verzorgd door "Neon"). Op vrij-
dag 28 augustus is er in "'t Onder-
schoer" een gezellige disco. Zaterdag
29 augustus reveille in en rond Bar-
chem. onder leiding van "Crescendo",
vertrek vanaf t Onderschoer met het
"oude" schutterspaar naar het feest-
terrein.

Na het lossen van het eerste schot op de
vogel beginnen de volksspelen. 's
Middags optocht. Direkt na de optocht is
er een middagprogramma op het feest-
terrein bij de Barchschole. Hier houdt de
Vereniging Contact Barchem een evene-
ment dat iets afwijkt van vorige jaren,
onder de titel "Barchems Nostalgisch
Spektakel". Evenals vorig jaar heeft ook
nu weer Anneke Koeleman de revue 1998
geschreven. Zij heeft ook de algehele lei-
ding op zich genomen. Er wordt in deze
revue volop gespeeld, gezongen en ge
danst. De titel is "Bie de beesten af" en
heeft alles te maken met het hoofddecor
van deze revue. De Beestenbank aan de
Lochemseweg/Heidehof staat er dit jaar
precies vijfjaar. (De Beestenbank "De
Barchemse beesten" is een kunstwerk
van Jan Snoeck). Dit feit leek de schrijf-
ster van de revue Anneke Koeleman een
goede aanleiding om in het verhaal te

verwerken. Ook het dertigjarig bestaan
van de organiserende vereniging Con-
tact wordt genoemd en zal in hef verhaal
gevierd worden door middel van een uit-
stapje voor leden en bestuur. Met de re
petities van de revue is men al vanaf 5
mei druk bezig in de zaal van Hotel-Café
Restaurant "In de Groene Jager", waar dit
jaar de revue wordt opgevoerd op 26, 27
en 28 augustus. Korte inhoud van het
verhaal: de vrijgezellen broers Herman
en Gerrit gaan verhuizen, net als zovele
Barchemmers. Zij hebben het ouderlijk
huis goed kunnen verkopen. Siepoogjen,
de hond, verhuist mee. (Siep wordt ge
speeld door Peter-Henk Amesz, die zeker
voor veel hilariteit zal zorgen). Gerrit
(Henk Hartónk) ontmoet bij de bushalte
een oude liefde. Broer Herman (Jan
Zieverink) vindt het maar niks. De broers
beleven heel wat in de buurt, vooral met
de nieuwe buren Appie en Betsy (Martin
Marsman en Hanny Roekevisch). Een ge
zamenlijk uitstapje blijft niet zonder
grote gevolgen. Meer verklappen we niet,
u kunt het beste zelf gaan kijken.
Zoals gewoonlijk worden de Barchemse
roddels in deze revue niet vergeten. Jan-
na (Jo Slotboom) en Miny (Ans Dinkel-
man) kletsen er lustig op los.
Gerrit Nijkamp en Peter-Henk Amesz zul-
len alle bezoekers van de revue op een lu-
dieke wijze welkom heten.
De "TeeDee" (Technische Dienst) heeft de
handen vol aan het vervaardigen van de
verschillende decors. Produktie, organi-
satie, algehele leiding en regie zijn voor
de tweede keer in handen van Anneke
Koeleman.

Vorden pleisterplaats nationale trektocht:

Trekpaarden en hafüngers
via Vorden naar Den Bosch

Ruim vijftig aanspanningen aange-
vuld met ruiters en amazones arri-
veerden zondagavond in Vorden en
brachten de nacht door op het ter-
rein van de manege van LR en PC De
Graafschap aan de Hamelandweg.
Vorden maakt onderdeel uit van een
trektochtroute die donderdag 20 au-
gustus van start ging in het Gro-
ningse Leek en donderdag 27 augus-
tus zal eindigen in Den Bosch. Hier
houdt de Koninklijke Vereniging 'Het
Nederlandse Trekpaard en De Haf-
linger' op vrijdag 28 en zaterdag 29
augustus har 50e Nationale tentoon-
stelling in de Brabanthallen.

Vanuit alle delen van het land zijn vorige
week aanspanningen en berijders van
paarden onder het zadel van start ge
gaan om te eindigen in Den Bosch. Er
zijn in totaal vier routes uitgezet. De
Route Noord liep zondag van Raalte naar
Vorden. Maandagochtend vertrokken de
aanspanningen en ruiters en amazones
via Wichmond en Baak richting Drempt.

Het is voor de eerste keer dat deze trek-
tochten worden gehouden. De organisa-
tie wil op deze manier extra aandacht
schenken aan de jubileumtentoonstel-
ling in de Brabanthallen in Den Bosch
die elke twee jaar vele duizenden bezoe-
kers trekt. De Nationale Tentoonstelling
is op zich al een uniek gebeuren omdat
hier honderden paarden van twee rassen
zullen worden samengebracht. Die paar-
den zullen op de vrijdag worden beoor-
deeld op hun kwaliteiten als paarden
voor de fokkerij en op zaterdag zullen di-
verse shows worden gegeven.

De paarden zijn van de rassen Trekpaard
en Haflinger. Twee zeer verschillende
rassen. Trekpaarden zijn gebouwd voor
het doel waarvoor zij in het verleden wer-
den gebruikt, namelijk voor het voortbe-
wegen van landbouwwerktuigen en ver-
voermiddelen. Haflingers zijn paarden
die het het verleden vooral in Oostenrijk
en Italië werden gefokt om in bergachti-
ge streken mensen en goederen te ver-
voeren.

Geen luchtballonnen tijdens lustrum Kas Bendjen

Dialectband Kas Bendjen
zet feesttent op z'n kop

De Vordense dialectband Kas Bendjen zette afgelopen zaterdagavond de feesttent aan de
Eikenlaan op z'n kop. Door de onzekere weersomstandigheden gingen de zeven grote lucht-
ballonnen aan het begin van de avond dan wel niet de lucht in, het feest was er niet minder
om. Nadat eerst de band Who 's Serious? het publiek had opgewarmd, was het rond de klok van
hal f el f de beurt aan Kas Benjen. Met veel spektakel beklommen leadzanger Hans Krabbenborg
en zijn muzikale vrienden het podium om vervolgens de feesttent aan de Eikenlaan op z'n kop
te zetten. Tijdens het optreden van Kas Bendjen werden er opnames gemaakt voor de derde cd
van de band. Als alles volgens planning verloopt zal deze cd in januari in de winkel liggen.

CONTACT
een goed*n graag gelezen blad

Vogel werkt niet mee tijdens vogelschieten Wichmond:

Gerrit Weenk na verloting
koning feest in Wichmond
In tegenstelling tot vorig jaar toen de
vogel al vrij snel naar beneden kwam,
werkte het doelwit van het vogel-
schieten in Vierakker-Wichmond het
afgelopen weekend niet mee. Om
tien over twaalf besloot de Oranje-
vereniging een koning aan te wijzen
door middel van loting. Gerrit Weenk
werd de gelukkige winnaar. Het vo-
gelgooien bij de dames werd gewon-
nen door Dorien Roording terwijl
Henri Vreeman het vogelschieten bij
de jeugd won.

Het Oranjefeest Vierakker-Wichmond
duurt nog de hele week. Na het vogel-
schieten van zaterdagavond, stond zon-
dagmiddag een oriënteringsrit voor fiet-
sers op het programma. In totaal deden
er 280 deelnemers mee aan deze dertig
kilometer lange fietstocht door de prach-
tige en bosrijke omgeving van Wich-
mond en Vorden.
Woensdag 26 augustus wordt de 23e
Rabo Ronde van Wichmond gehouden.
Ook deze wielerronde maakt onderdeel
uit van het feestprogramma. Nadat eerst
de jeugd van start is gegaan voor de Rabo
Dikke Banden Race, volgt er een wed-
strijd voor veteranen en een gecombi-
neerde koers voor cyclosportieven, elite-
en neo amateurs. Er zullen weer diverse
renners van RTVVierakker-Wichmond
meedoen aan deze ronde zoals Andre
Bargeman, Lars Vos en 'good old' Rudi
Peters.

Donderdag 27 augustus is er een feest-
avond voor de bejaarden in het Ludgerus-
gebouw. Deze avond zal door de Del-
dense toneelgroep het toneelstuk 'Een
miljonair in huis' opgevoerd worden.
Deze avond wordt georganiseerd door
het bestuur van de bejaardensoos en is
toegankelijk voor iedereen die 60 jaar is
of ouder en een binding heeft met
Vierakker-Wichmond.
Op vrijdag 28 augustus zijn er 's middags
weer allerlei kinderspelen voor de jeugd
uit Vierakker-Wichmond. Voor de vol-
wassenen is er kegelen en ringsteken.
Nieuw op het programma is het onder-
deel 'spijker slaan'. Vrijdagavond kan er
gedanst worden op muziek van dans- en
showorkest Lyberty. Deze avond heeft
plaats in de feesttent.

Zaterdagmiddag 29 augustus is er een
grote feestelijke optocht met praalwa-
gens en diverse muziekkorpsen.
Aansluitend is er een vaandelhulde aan
het koningspaar met medewerking van
muziekvereniging Jubal en de vendeliers
uit Baak. Deze vaandelhulde heeft plaats
op het feestterrein, 's Avonds kan er weer
gedanst worden in de feesttent. Deze
avond wordt muzikaal omlijst door de
Alfa Showband.

Met de traditionele oranjeloop en spelle-
tjesdag van SV Socii wordt op zondag 30
augustus de feestweek in Vierakker-
Wichmond afgesloten.



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.

zowel in ontwerp,

opmaak, kleur en

tekst.

Goed drukwerk

valt op... sterker.

het verhoogt de

herkenbaarheid

van uw
onderneming.

Wij zijn daarin uw

partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575) 551O10
FAX (0575)551086

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

http://www.weevers.nl

BouwCenter HCI trakteert u
op zonnige kortingen!

INBOUWVAATWASSER

Normaal ƒ 2799,-. Nu 1999,-
Onze keukenafdeling

biedt aan: het zeer bekende merk
'Er is geen betere'

ZEER LUXE MAGNETRONS
Typenummer M626EGDZ,
zwarte uitvoering
Normaal ƒ 1599,-. Nu

INBOUWVAATWASSER

ATAG Normaal ƒ 2245,-._

Nu 1795,

INBOUWKOELKASTEN

Normaal ƒ 1495,-. Nu 995,-
COMBIMAGNETRONS
Typenummer M636ECLW,
witte uitvoering
Normaal ƒ 2249,-. Nu 998,-

Aanbieding van onze sanitairafdeling

BADKAMER

MEUBEL
geheel in MDF,
inclusief Marlan
blad.
160 cm breed.

Nu 2990,-

BADKAMERMEUBEL
130 cm breed. Nu

Hengelo (Glaj^Juisbergseweg 13, Tel. (0575) 46 81 81. E-mail: hci@hci-ubi.nl

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur,
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur,
zaterdag 08.00-16.00 uur.

-̂ ^^— BOUWWI

BouwtenterlHCI

KEUKENS

SANITAIR/TEGELS
OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

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

Dansen is een feest voor jong en oud
VOLWASSENEN:

BEGINNERS EN
GEVORDERDEN

DESKUNDIG EN GEZELLIG

Aan dansen valt veel plezier te
beleven. Je bent er eens hele-

maal uit en je bent in beweging.
Zogezegd een ontspannende

inspanning. Onder deskundige
leiding en in een grote zaal

leren wij u de beginselen van
het dansen of frissen wij uw

geheugen weer op.

VOOR ELK WAT WILS

Voor iedereen is er wel een
groep waar hij of zij zich thuis
voelt. Samen of apart, alleen of
met vrienden, door de week of

in het weekend.
Dansen is plezier voor iedereen

dus ook voor u of voor jou.
Want dansgezelligheid kent

geen leeftijd.

INSCHRIJVEN EN
INFORMATIE

Wilt u meer weten over lestij-
den en lesgeld, vanaf 20 augus-
tus kunt u bij ons terecht. U

kunt zich ook telefonisch opge-
ven.

INSCHMJVEN
NIEUWE

OANSCURSUS
vanaf 20 augustus

dagelijks, ook

telefonisch

JE BENT'IN'
ALS JE GOED

KUNT DANSEN!

DANCE

SCHOLIEREN:
LOCHEM:

ZONDAG 23 AUG. en VRIJDAG 28 AUG.:

17.00-19.00 UUR

LAREN:
MAANDAG 24 AUG. 18.00-19.15 UUR IN

"ZAAL STEGEMAN"

NEEDE:
MAANDAG 24 AUG. 19.30-20.30 UUR IN

'TAAL MEYERS"

RUURLO:
DINSDAG 25 AUG. 18.15-19.30 UUR IN

"DE LUIFEL"

GEESTEREN:
WOENSDAG 26 AUG. 1700-18.00 UUR IN

"ZAAL BAAN"

BORCULO:
WOENSDAG 26 AUG. 18.15-19.30 UUR IN

"ZAAL PETERS"

VORDEN:
ZATERDAG 29 AUG. 18.00-19.15 UUR IN

"HET DORPSCENTRUM"

inschrijfgeld f 10,-

MASTERS

Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem, Telefoon 0573 25 18 36

BEDRIJFSWAGENBANDEN
8 PLY 175/14 105,-

185/14 129,-

195/14 132,-

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAH
AVTOBAHDfN

Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

f

met medewerking van orkest

Entree j7,50

Zondag 27 september
Koud-, warm- en nagerechtenbuffet f 27,50

n Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
l/Sl Telefoon (0573) 44 12 02



Hans en Erna Huinink vinden goede sfeer en kwaliteit zeer belangrijk:

Najaarcollectie Fashion Corner

thei

CORNER

'o be

Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21, Zelhem
Telefoon (0314) 62 37 06

DAMESMODE van
• ARA • FRANKENWALDER • SEDA • ROBERTO
SARTO • WEBER • BIANCA • SANDY DRESS •
SCARLATTI • MARCONA • SANDWICH •
Dutch • ANOTHER WOMAN • STREET ONE •
CECIL • ROSNER

Visser
M O D E

attt,r- «?n h u i d ve r-^:o r-gi n

Dorpsstraat 30, Vorden, te/.: (0575) 55 14 23

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

Het doet je
goed,
dat

Schriften pak a 4 stuks N U 3?5

HUISHOUD- EN
^^ i l ̂ ^^f ^™ ̂ ^ ̂ ^o U 1 1 1 n o

Chipknip

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Op voorraad zijnde tuinmeubelen

met 15% KORTING BAR€NDS€N
- dit geldt niet voor bestaande

aanbiedingen Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59

De enige echte (échte)
groentenman in de regio
die alles in eigen
snijkeuken maakt.

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Ook het adres voor kant en klaar maaltijden Telefoon (0575) 55 16 17

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

VORDEN

Zutphenseweg 24

tel. (0575) 55 15 14

EIBERGEN

J.W. Hagemanstraat 3

tel. (0545) 47 41 90

Mowmtortaurat ft Hydro

Vorden/Warnsveld
Telefoon (0575) 55 14 36
Fax (0575) 55 10 75

Op 3,4 en 5 september 1998

3 Dolle Dagen
Daarom Alles Half Geld!*

* Alleen in de winkel in Wamsveld.
Met uftzondering van snijbloemen en meubelen.
Deze dagen alteen contant, geen cadeaubonnen.

Alle dagen geopend, m.u.v. de zondagen

Erna Huinink (links) en Wima Weulen Kranenburg tonen de nieuwe najaarscollectie van
Fashion Corner

Er valt een lange st iltdÉls eigenaar
Hans Huinink van Famion Corner
in Vorden gevraagd wordt om iets te
vertellen over de nieuwe najaarcol-
lectie. "Weet je", begint hij, "onze
collectie is zo divers d^Uc daar niet
zo snel een antwoord l̂ kan geven.
Je treft in onze winkel heel veel ver-
schillende stijlen aan. Van street-
wear tot jeans, maar ook voor casu-
al kleding is de klant bij onze aan
het goede adres. Wat me wel opvalt
is dat er steeds mooiere stoffen wor-
den gebruikt. Maar dat is ook niet
verwonderlijk. De klant stelt steeds
hogere eisen. Dat zie je alleen al aan
de hoeveelheid merkkleding die er
wordt gekocht. Een van de nieuwe
merken die wij sinds kort hebben is
Pall Mail. En dan praat ik dus echt
over een kwaliteitsmerk", aldus
Hans Huinink.

Fashion Corner is in Vorden en omge-
ving zo langzamerhand een begrip ge
worden. Het begon allemaal in 1988 toen
Hans en Erna Huinink aan de Nieuwstad
een winkel begonnen met jeans en vrije
tijdskleding. "Onze formule is eigenlijk
heel eenvoudig", zegt Erna Huinink "De
basis is jeans en vrijetijdskleding. Daar
zijn wij in gespecialiseerd. We leggen
daarbij echter wel de nadruk op kwali-
teit. Daarom hebben we ook bijna alle
kwalteitsmerken in huis. Van Levi's tot G-
star. Verder vinden wij de service en sfeer

in de winkel heel erg belangrijk. De klant
moet zich hier echt thuis voelen".

In 1991 verhuisde Fashion Corner naar
de Zutphenseweg 8. Verder zijn daar nog
fülialen bijgekomen in Zelhem en Di-
dam. "We proberen een zo breed moge
lijk assortiment te brengen dat continu
verandert. Dat bereik je door niet teveel
van hetzelfde in te kopen. Van elke blou-
se of trui hebben we er maar een paar
van. Op die manier voorkom je dat niet
het hele dorp met dezelfde blouse rond-
loopt. Dat is niet leuk voor de klant,
maar ook niet voor ons als ondernemer.
Het voordeel van een brede collectie is
dat je elke keer weer wat nieuws in de
winkel kunt hangen". De doelgroep van
Fashion Corner wordt steeds breder. "In
het begin waren het met name de jonge
ren die hier kwamen. Maar je ziet heel
duidelijk een verbreding van de doel-
groep. Naast jongeren hebben we nu ook
steeds meer klanten van boven de vijftig
die een spijkerbroek of een mooie casual
broek komen kopen".
De natuurlijke tinten zijn weer rijk ver-
tegenwoordigd in de najaarcollectie van
Fashion Corner. Verder veel blauw, zwart
en grijs. "Het aanbod is heel divers. Van
de wat stoerdere werkmansbroeken tot
zogenoemde Chino's, nette casual broe
ken die je op kantoor aan kunt hebben
maar ook bij een feestje. En wat dacht je
van onze nieuwe collectie truien. Die
.zijn bijzonder mooi", zegt Hans Huinink

Evenementen Vorden
22 t/m 29 augustus: Oranjefeest Vierakker, Wichmond

23 t/m 27 augustus: Country Living Fair

12 september: Open Monumentendag

24 t/m 26 september: Volksfeest Linde

26 sepember / 3 oktober.
Feestweek 50-jarig bestaan Vordense Ondernemers Vereniging

30 september: Vorden Culinair in hotel Bakker

25 oktober: Openstelling tuinen De Wiersse

Info VW. Tel.: (0575) 55 32 22



Vordense Ondernemers Vereniging viert 50-jarig bestaan met feestweek:

Middeleeuws spektakel in Vorden
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging bestaat 50 jaar. En dat moet ge-
vierd worden. De ondernemersver-
eniging houdt daarom van zaterdag
26 september tot en met zaterdag 3
oktober een speciale feestweek met
allerlei leuke acties en activiteiten.
Hoogtepunt wordt het middeleeuw-
se spektakel op zaterdag 3 oktober.
In het centrum van Vorden zullen
dan hoflakeien, beulen en trouba-
dours het dorpsgezicht bepalen.

De feestweek gaat op zaterdag 26 sep-
tember van start met de "Ik word deze
week vijftigl-actie'. Iedereen die in de
feestweek vijftig wordt, mag éénmalig
voor vijftig gulden gratis boodschappen
doen bij een Vordense winkelier. Verder
houdt de ondernemersvereniging een
"Ik ben deze week geborenJ-actie'. Ou-
ders van pasgeboren baby's krijgen van
de VOV een gratis baby-pakket. Meer over
deze twee acties leest u binnenkort in de
feestkrant die als bijlage van Weekblad
Contact verschijnt.
Voor de kinderen worden er op woens-
dagmiddag 30 september de Vordense
Stoepkrijtkampioenschappen gehouden.

VORDEN CULINAIR
Woensdag 30 september wordt er in het
kader van het 50-jarig bestaan van de
VOV een culinaire dag gehouden bij
Hotel Bakker. Onder het motto 'Vorden
culinair' zullen allerlei verswinkels uit
het dorp zich aan het publiek presente
ren. "Het idee is van banketbakker Jan
Wiekart", zegt keurslager Dick Vlogman.
Vervolgens zijn we een aantal verswin-
kels om de tafel gaan zitten. De deelne
mers zijn allemaal heel enthousiast.
Maar dat kan ook niet anders. Het is hart-
stikke leuk om op deze wijze het publiek
kennis te laten maken met je produkten.
En natuurlijk kan er op deze dag worden
geproefd worden".
De winkeliers die aan deze dag meewer-
ken zullen allemaal met hun specialitei-
ten op "Vorden culinair' staan. Voor sla-
gerij Vlogman is dit 'Nagelholt'. "Wij pro-
beren onderling wel zoveel mogelijk af te
spreken met welke produkten we staan.
Het moet niet zo zijn dat de bezoekers
van Vorden culinair' overal hetzelfde te-
genkomen", zegt Dick Vlogman.

Het begrip 'vèrswinkels' hebben de
Vordense ondernemers heel ruim geno-
men. Want naast de bakker, de slager en
de groentenman zullen ook twee plaat-
selijke bloemisten meedoen aan het eve
nement. "Wij vinden dat het begrip Vers'
ook staat voor bloemen en planten", legt
Dick Vlogman uit. "Verder is het natuur-
lijk belangrijk dat de zaal van Hotel
Bakker leuk is aangekleed. En daar zor-
gen Bloemsierkunst Elbrink en Tuin-
centrum Vorden ook voor. Alles bij el-
kaar denk ik dat we een hele leuk groep
bij elkaar hebben met zeer uiteenlopen-
de produkten".
Het is de bedoeling van de organiatie om
van "Vorden culinair' een jaarlijks terug-
kerend evenement van te maken. In to-
taal doen er tien winkeliers mee aan
"Vonden culinair: slagerij Vloman, slage
rij Rodenburg, banketbakker Wiekart,
bakker Van Asselt, Bloemsierkunst
Elbrink, Tuincentrum Vorden, groenten-
man Huitink, Vershof Koldenhof, bakker
Berendsen en Wijnhuis Vorden.

De kinderen krijgen op deze middag een
plaats aangewezen in het centrum van
het dorp waar ze met krijt op de stoep
een tekening mogen maken. De organi-
satie zal van al deze tekeningen foto's
maken. Op het eind van de feestweek
heeft de prijsuitreiking plaats van de
Vordense Stoepkrijtkampioenschappen.

Sinds de presentatie van het nieuwe logo
van de Ondernemers Vereniging is
Ridder Victor het nieuwe boegbeeld van
de VOV. Ook tijdens de feestweek wordt
Ridder Victor weer volop ingezet. Zo zal
hij op vrijdag 2 oktober door het cen-
trum van Vorden lopen en elke vijftigste
voorbijganger verrassen met een waarde
bon ter waarde van 50 kwartjes.

De feestweek wordt zaterdag 3 oktober
afgesloten met een Middeleeuws Spek-
takel. Dit evenement dat bol zal staan
van de hoflakeien, beulen en trouba-
dours zal plaats hebben in het centrum
van het dorp. Alles bij elkaar redenen ge
noeg om de feestweek van 26 september
tot en met 3 oktober alvast in de agenda
te zetten en straks een bezoekje te bren-
gen aan Vorden.

Prijspuzzel
Elke rn^Bkl verschijnen in Contact de
pagina^*7izier op Vorden'. In deze pa-
gina's is ook een puzzel opgenomen
welke u in staat stelt een Rabo-reische-
que te winnen met een waarde van

Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's
'Vizier op Vorden' zijn losse letters ver-
borgen. Zoek deze op en zet ze in de
goede volgorde. Er ontstaat nu een
spreuk.

Oplossing nr. 8

De oplossingen moeten worden inge-
zonden vóór 18 september 1998 naar:
• Bleumink Tweewielers,

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Eliesen Electro,

Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
• Lammers Mode, Zutphense-

weg 29, 7251 DG Vorden
• Kapsalon Marianne,

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
• Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Aan het begin van het vierde kwartaal
(begin oktober) wordt uit de goede
oplossingen van de afgelopen 3 maan-
den één winnaar getrokken. Hoe vaker
u meedoet, hoe groter uw kans op
winnen wordt. Veel succes!
De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door Rabobank, VOV en Drukkerij
Weevers.

Ingezonden door:

Richt uw
koopvizier
op Vorden

-XH

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

Alles voor

de jacht en
schietsport

Ruime keus in:
buksen
pistolen
richtkijkers
sport- en
wedstrijdbogen

jagersjassen
regenkleding
truien, kousen
hoeden, petten
Meindl
schoenen

Jacht-on wapenhandel
/.utphenwwpg 9, Vorden Tel. (0575) 55 12 72

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel.(0575)441264
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

JA BANG &OLUFSEN
DEALER

l f^ B/'y^ »"y^ ̂ ^ J^ ̂ > Vorden, Zutphenseweg 29
l Vil l Cl O tel.:(0575)551971

IsAODE
L I N G E R I E

Elektrische fiets Pharos Presto
f 2.499,-

Leaseprijs vanaf 53,48 per maand

DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWfELERS

Dorpsstraat 12, Vorden
Tel. (0575) 55 13 93

Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant,
Sparta-mel

,
/, CAFÉ -REST. - D.V. ZALEN

MfeBerber$''T

tegenover Ned. Herv. Kerk /
Marktplein - Tel.: 55 22 43.

RUIME PARKEERPLAATS
AANWEZIG

Zalen voor: bruiloft,
receptie, partijen etc.

GRATIS RUGZAK* bij aankoop van 1 liter Unicoat,
Novicoat of Brilliantcoat SB kwalrteits buitenverven !

* zolang
de voor-
raad strekt

l •UHtVUIIKUi \

^VORDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden,

telefoon (0575) 55 36 71

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpntraat 7-9, 7251 BA Vonten, ML: (0675) 66 15 67

Vaste planten 2,00
Zuurstof planten 3 voor 10,00
Kruiken vanaf 1,95
Grote pot Chrysant 9,95
Buxus 10 voor 17,50
Vijverplanten 25% KORTING
Diverse potten 50% KORTING

N

M
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Geslaagde sponsoravond voetbalvereniging Vorden op Huize De Voorst:

Ajax winnaar 8e Wim Kuijpertoernooi
De D-pupillen van Ajax hebben het 8e
Wim Kuijperjeugdvoetbaltoernooi
gewonnen dat het afgelopen week-
end plaats vond op de velden van
voetbalvereniging Vorden. Ajax ver-
sloeg in de finale Bayer 04 Leverkusen
met 2-1. Een verrassende uitslag, want
op zaterdagmiddag wist Bayer 04 Le-
verkusen nog met 2-1 te winnen van
Ajax toen de poulewedstrijden wer-
den afgewerkt.

De organisatie van het 8e Wim
Kuijperjeugdvoetbaltoernooi kan terug
kijken op een geslaagd weekend. In to-
taal kwamen er zaterdag en zondag drie
duizend mensen. Verder bleef het op bei-
de dagen droog. "We hebben geen spatje
regen gehad. We mogen echt van geluk
spreken. Maar ja, een goede organisatie
heeft natuurlijk alles in de hand", aldus
een lachende Jan Borgonjen, voorzitter
van de toernooicommissie.

Bij de aanvang van de finale tussen Ajax
en Bayer 04 Leverkusen ging het publiek
er vanuit dat Bayer 04 Leverkusen de
wedstrijd zou gaan winnen. Het tegen-
deel was waar. Al vrij snel kwam Ajax op
voorsprong. Door dat achterhoede van
Ajax zat te slapen, wist Bayer 04
Leverkusen een minuut later echter weer
langszij te komen. In de tweede helft
scoorde Ajax de bevrijdende 2-1 en
mocht het team uit handen van ex-
Vitesse trainer Henk ten Cate de beker
met de grote oren in ontvangt nemen.
Op de derde plaats eindigde Feyenoord
die in de trootsfinale met 4-1 van de se
lectie van de KNVB District Oost won.

Ondanks het feit dat ze iets ouder waren
dan de andere spelers, deden de pupillen
van thuisclub W Vorden het bijzonder
goed tijdens het toernooi. Zo wonnen de
Vordenaren met 1-0 van MSVDuisburg
en met 4-2 van VW Venlo. Voor het eerst
in de geschiedenis van het Kuijpertoer-
nooi eindigde W Vorden dus niet op de
laatste plaats. De rode lantaarn ging dit
jaar naar VW Venlo.
Tijdens de prijzenuitreiking bedankten
alle aanvoerders van de deelnemende
teams de organisatie voor een 'gezellig
en geslaagd' toernooi. Een mooi compli-
ment voor voorzitter Jan Borgonjen van
de toernooicommissie. "Toch kunnen
wij als commissie zo'n toernooi natuur-
lijk nooit organiseren als we niet zoveel
vrijwilligers hadden. Ik wil hen dan ook
graag bedanken voor hun inzet geduren-
de deze twee dagen. Verder natuurlijk de
sponsors. Zonder sponsoring was dit
toernooi nooit mogelijk geweest.
Daarom zijn we ook elk jaar weer blij dat
het Vordense bedrijfsleven en onderne
mers uit de regio achter ons staan", al-
dus Jan Borgonjen.

SPONSORAVOND
Dat sposoring geen eenrichtingsverkeer
is, bleek zaterdagavond. De sponsor- en
pr-commissie van voetbalvereniging
Vorden hield op deze eerste dag van het
Kuijpertoernooi een sponsoravond op
Huize De Voorst in Eefde. Het was de
tweede keer dat een dergelijk evenement
werd gehouden voor de sponsors van de
club. De eerste keer was ruim eenjaar ge

leden in een tent op het voetbalterrein.
"Van die middag hebben wij als sponsor-
commissie veel geleerd", zei Mare van
der Linden tijdens de opening van de
avond op Huize De Voorst. "Het tochtte
nogal in die tent en het was ook niet al te
warm. Daarom zijn we voor deze spon-
soravond op zoek gegaan naar een ande
re locatie waar het wel lekker warm is en
waar het niet tocht. En dan kom je al
gauw terecht bij Huize De Voorst in
Eefde", aldus Mare van der Linden.
Deze grap deed het goed bij de ruim ze
stig sponsors die in de zaal zaten.
Vervolgens vertelde ̂ Urc van der Linden
de werkelijke reden^arom de sponsor-
avond in Eefde plaats vond. "Huize De
Voorst heeft vandaag een gedeelte van
het landhuis gratis beschikbaar gesteld
aan de voetbalvereniging Vorden zodat
de deelnemers aa& het 8e Wim
Kuijpertoernooi n^P konden eten.
Voorzitter Jan Borgonjen van de toer-
nooicommissie stelde ons een aantal
maanden geleden voor om na afloop van
de maaltijd van de voetballers een spon-
soravond te houden, aangezien er van-
avond toch geen andere activiteiten wa-
ren op Huize De Voorst. En zo zijn we dus
als sponsorcommissie bij Huize De
Voorst terecht gekomen", aldus Mare van
der Linden.

Hoofspreker van de avond was Jan
Verhaert die een boeiende lezing hield
over sponsoring. Verheart verzorgt voor
onder andere de KNVB en NOC-NSF di-
verse activiteiten op het gebied van spon-
soring. Door middel van allerlei voor-
beelden probeerde hij zowel de voetbal-
vereniging als de aanwezige sponsors te
laten zien wat er allemaal met spon-
soring mogelijk is en wat het effect ervan
kan zijn.
"Wanneer je een bepaalde club sponsort
dan moet je dat niet stilhouden maar
juist rondvertellen. De mensen moeten
weten dat jij de club sponsort. En als de
mensen vragen waarom je dat doet dan
is je antwoord dat je het een goede club
vindt en dat in jouw ogen sport erg be

langrijk is in de samenleving. Daarmee
toon je een bepaalde maatschappelijke
betrokkenheid. En dat is goed voor je
imago", aldus Jan Verhaert.
Volgens Verheart staat sponsoring in
Nederland nog maar in de kinderschoe
nen en zal het steeds belangrijker wor-
den in de maatschappij. "Sport wordt
steeds duurder en dreigt weer een bezig-
heid voor de elite te worden. Want voor
heel veel mensen is het straks niet meer
te betalen. Daarom zijn sponsors ook zo
belangrijk voor een club. Het rare is al-
leen dat heel veel bedrijven niet weten
wat ze met sponsoring aanmoeten. En
dan heb ik het niet alleen ov^fcleine be
drijven. Zelfs een grote murronational
als Philips stapt blind in een avontuur
dat 'Sport 7' heet. Een sportzender die
nota bene na drie maanden failliet gaat.
Nee, wat dat betreft staat de^fcpnsoring
in Nederland nog maar in^i kinder-
schoenen", aldus Jan Verhaert.

Vogens Verhaert is het belangrijk dat een
bedrijf een sponsorbeleid heeft en weet
wat ze met de sponsoring wil bereiken.
"Want de tijd dat we een club sponsoren
omdat het zo'n leuke vereniging is die
ligt ver achter ons. Je moet sponsoring
zien als een zakelijke afspraak tussen
club en sponsor."
Een club en een sponsor kunnen volgens
Verhaert heel erg veel voor elkaar bete
kenen. "Als sponsor moetje creatief zijn.
Zo'n reclamebord aan de kant van het
voetbalveld helpt wel een klein beetje
maar om heel eerlijk te zijn ook niet
echt. Bij mijn voetbalclub hebben we
echter één sponsorbord die het wel goed
doet. En dat is van de patatboer die bij
het afsluiten van het sponsorcontract
niet wist dat de club ook op zondag
speelde. En wat doen wij dan: wij plak-
ken dat bord af op de zondag. Met als ge
volg dat iedereen nieuwsgierig is naar
wat er op dat bord staat en het plastic op-
tilt om te kijken naar de naam van de
sponsor".
Een ander mooi voorbeeld dat door de
voetbalvereniging Vorden zo in de prak-
tijk kan worden gebracht is het houden
van een verkoopavond van sportkleding.
"Eigenlijk is het allemaal heel simpel",
zegt Jan Verhaert:. "Je nodigt een sport-
zaak uit om op een avond naar de kanti-
ne van de voetbalvereniging te komen
om daar te laten zien wat ze allemaal in
huis hebben. Vervolgens nodig je alle
voetballertjes met hun ouders voor deze
avond uit en je zult zien dat zo'n ver-
koopavond succes heeft. Bij mijn eigen
voetbalclub in Zwolle doen wij dat ook.
En elke keer vragen die moeders aan mij:
Jan, wanneer houd je weer zo'n avond?
En meestal doen we dat dan in de maand
november. Net voor Sinterklaas. Hebben
de ouders gelijk een leuk sinterklaasca-
deau voor hun kinderen. En ook de eige
naar van de sportwinkel is tevreden.
Want die verkoopt op zo'n avond wel. Op
die manier kun je_als vereniging dus ook
weer iets terug doen richting een spon-
sor. Sponsoring is echt geen eenrich-
tingsverkeer".

Cursus 'Stappen zetten'
Keetje de Jong uit Lochem start
woensdag 2 september met een cur-
sus 'Stappen zetten'. Deze cursus is
bedoeld voor mensen die moeite heb-
ben met stappen zetten en beslissin-
gen nemen of steeds tegen een be-
paalde remming oplopen. Vooraf-
gaand aan deze cursus is erop woens-
dag 26 augustus een proefles. De ba-
siscursus 'Stappen zetten' bestaat uit
acht lessen waarna een vervolgcursus
mogelijk is van nog eens 8 avonden.
De lessen worden gehouden in

'Illimani' aan de Smeestraat 2 in
Lochem. Voor meer informatie kan
men bellen met (0573) 25 43 73.

Wie heeft niet de neiging om af en toe
iets uit te stellen: we hebben daar alle
maal wel eens last van. Het hoeft ook hè
lemaal geen probleem te zijn. Als vermij-
dingsgedrag echter een gewoonte dreigt
te worden, dan voel je je er niet prettig
bij. Gevoelens van ontevredenheid, moe
deloosheid en zelfs angsten of lichame
lijke klachten kunnen dan de kop gaan

opsteken. Je verzint allerlei uitvluchten
om je gedrag als normaal te blijven zien,
terwijl je weet dat je jezelf voor de gek
houdt. Want de werkelijke oorzaak ligt
dieper en kan te maken hebben met een
gebrek aan zelfvertrouwen, angst om op
eigen benen te staan of om afgewezen te
worden.

Als je je vrijer wilt voelen om dat te doen
wat je werkelijk wilt, zal je wel een stap
moeten zetten. Een stap naar bevrijding
van je remmingen. Keetje de Jong wil

cursisten ondersteunen bij die stap. Zij
doet dat op een manier die vooral erva-
ringsgericht is en waarbij denkpatronen
kunnen worden doorbroken. Keetje de
Jong bewerkstelligt dit bij de cursisten
door hen te laten ervaren hoe je emotio-
neel en lichamelijk reageert op kleine
opdrachten of in een geleide fantasie
ontdekt hoe je het anders zou kunnen
doen. De combinatie met oefeningen
kan er voor zorgen dat je je innerlijke
kracht ervaart en daarmee de realiteit
onder ogen durft te zien.



ERKEND DIERENPENSION

'De Poeiert'
Galgengoorweg 3 te Vorden

nodigt u uit voor een

die gehouden wordt op zaterdag 5 september 1998.

Vanaf 's morgens 10.00 uur tot 's middags 17.00 uw-
kunt u onder het genot van een drankje ons bedrijf bezichtigen

en tevens kunt u naar verschillende demonstraties kijken van o.a,

omplm. 1030 uurgedrags- en geho€*rzaambeidsclub
Banninkhof uit Hengelo (Gld.)

omplm. 14.00 uur demonstratie met poUtiespeurbonden

om pbn. 1530 uur demonstratie Politie Hondenclub
Vorden

^^^* ^^*ï» i

Mirko onze drukker gaat weer terug naar Kroatië
om samen met zijn broer hun eigen drukkerij uit te bouwen.
Wij hebben hem opgeleid tot een prima drukker
en hij kan op onze gebruikte machines in Kroatië goed uit de voeten.
Wij wensen hem veel succes.

Wie neemt zijn plaats in?
Op korte termijn zoeken wij een

OFFSETDRUKKER
met ruime ervaring, die kwaliteitswerk kan maken
op onze Heidelberg- en Komori-persen, zowel
zwart/wit- als meerkleurenwerk.

Een goede teamgeest hoort daar uiteraard bij.

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties kan men richten
aan de heer LG. Weevers jr.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 654040 - E-mail: info@wMven.nl - ISDN 661329
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mode voor
het héle gezin

fashio

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

Alle zomerreitanten hebben
wij verzameld in 3 winkels!!!

Alleen in Lichtenvoorde, Vorden en Wierden
houden wij deze week onze laatste

Wees er snel bij, want u koopt nu zomerkleding tegen

ZOEK MAAR UIT!!!!!!

Bloemschikcursus
U bent van harte welkom op de
bloemschikcursus bij

BLOEMBINDERU

'De Elzentuin'
waar u van natuurlijke materialen
gezellige woondecoraties maakt.

Inlichtingen en opgave bij
Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116, 7251 LZ Vorden
Telefoon 0575 55 68 04

Heeft u last van

WESPEN
off ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten

ongedierten
Tel. (O575) 55 32 83

O6-51 10 69 55

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier, '
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze U enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

gerust eens langs voor een goed advies.

IS HARMSEN
WjgCHjLDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00



Country Living Fair
trekt veel bezoekers

Wereldwinkel Vorden geeft
Fair Trade voetballen weg

Op de foto van links naar rechts Torn Fick van de Warnsveldse Boysjochem Groot Jebbink van
W Vorden, Peter Hiddink van Socü en Marjan Arfman van Ratti.

De eerste klap is een daalder waard.
Dat moet ook de organisatie gedacht
hebben van de tweede Country Living
Fair die afgelopen zondag van start
ging op de weide voor kasteel Vorden.
Vele duizenden mensen kwamen op
deze eerste dag een kijkje nemen op
deze outdoor fair waar de vele aspec-
ten van het buitenleven aan bod ko-
men. De Country Living Fair duurt
nog tot donderdag 27 augustus.

Om de drukte van alledag even te verge
ten is een bezoek aan de Country Living
Fair een uitstekend idee. In een gemoe

delijke sfeer kunnen bezoekers via de
deelnemers en de verschillende activitei-
ten die worden georganiseerd kennis ma-
ken met het landleven.

Het aanbod van de tweede Country
living Fair bij kasteel Vorden is heel di-
vers. Zo gaf dressuuramazone Tineke
Bartels zondagmiddag een dressuurcli-
nic. Ook is er van alles te koop: van wax-
j assen tot typische Engelse country- en
tuinhoeden. Ook aan de inwendige mens
is gedacht. Zo is een aantal Nederlandse
topkoks op de fair aanwezig en specialis-
ten op het gebied van countryfood.

De deelnemers aan de fair komen uit het
hele land. Ook deze regio is goed verte-
genwoordigd. Zo kwamen we onder an-
dere Thoma Makelaars uit Lochem tegen.
Er zijn zelfs een aantal deelnemers uit
Vorden op de fair. Naast de plaatselijke
VVV staat de firma Sueters met een stand

op de kasteelweide. Ook aanspannings-
vereniging In de Reep'n uit Vorden is van
de partij met enkele prachtige rijtuigen.
Op het terrein staat onder andere de
beroemde 'Dos a dos', de koets waarin
voormalig Koningin Emma in haar re
geeerperiode werd gereden.

Op zaterdag 22 augustus hebben vier
pupillen namens de voetbalclub
Vorden, Rati, Socü en Warnsveld een
Fair Trade voetbal in ontvangst geno-
men. De bal is door Wereldwinkel
Vorden aan deze vier voetbalclubs
aangeboden. Net voor de WK bracht
Fair Trade de bal op de markt.
Waarom zo'n drukte over een nieuw
merk bal ? Wat maakt de Fair Trade
voetbal zo speciaal?

Zo'n 80 tot 90% van de wereldproductie
voetballen komt uit Sialkot, noordoost
Pakistan. Kinderarbeid is daar een veel
voorkomend probleem. Vorig jaar nog
werd er geschat dat er 7000 kinderen
meewerkten aan het maken van ballen.
Sommige werken buiten schooltijd,
maar sommigen kunnen, vai^ege geld-
gebrek, helemaal niet n^p school.
Waarom worden er zulke jonge kinderen
aan het werk gezet?
Een volwassen stikker heeft een maand-
loon van circa f 100,-. Het mmimumbe-
drag dat een gezin in PaM^n nodig
heeft om te overleven ligt opr 135,-. Dat
is niet genoeg en daarom zetten ouders
hun (kleine) kinderen vaak ook aan het
werk. De vrouwen kunnen vaak niet wer-
ken. Ze mogen namelijk vanuit hun
godsdienst (Islam) niet buiten het dorp
komen en ze mogen niet samenwerken
met mannen.
De Fair Trade voetballen worden ge-
maakt door het bedrijf Talon Sports in
Sialkot. Het wordt gerund door vier
broers en ze hebben jaarlijks een pro-
ductie van 1,2 miljoen ballen. FAIR TRA-
DE Heeft een aantal voorwaarden gesteld
aan producent Talon. De locale NGO
Geophile en de mensenrechtenorganisa-
tie 'Friends at home' controleren of de af-
spraken worden nagekomen. Een van de
belangrijkste voorwaarden is dat de vol-
wassen stikkers een hoger loon krijgen.
De werknemers van Talon Sports kregen

een loonsverhoging van 15 roepis (3
kwartjes) per bal. Hierdoor kwam de fi-
nanciële noodzaak om kinderen te laten
werken te vervallen.
Een tweede voorwaarde is dat de ballen
gestikt moeten worden in "stikcentra'.
Deze gebouwen hebben middelgrote ver-
trekken die schoon, goed verlicht en re
delijk geventileerd zijn. Er is een aparte
ruimte waar de stikkers pauze kunnen
houden. De stikkers worden geregis-
treerd i.v.m. de leeftijd en ook wordt bij-
gehouden hoeveel ballen in- en uitgaan
om te voorkomen dat er toch nog ballen
thuis (dus oncontroleerbaar) worden ge
stikt. Controleurs van de ILO en van FAIR
TRADE komen onaangekondigd langs
om de administratie te controleren.
Tenslotte zit er op de inkoopprijs een toe
slag waaruit speciale onderwijsprogram-
ma's worden betaald en kredieten wor-
den gefinancierd waarmee families een
eigen bedrijfje kunnen starten. Verder
wordt er gewerkt aan een special deel
van een centra voor yrouwlijke stikkers,
zodat ze niet in dezelfde ruimte zitten
als de mannelijke collega's. Zo mogen de
vrouwen ook werken.
En daarom is de Fair Trade voetbal dus zo
speciaal. Feit blijft, dat er geconcurreerd
moet worden tegen bijvoorbeeld super-
markten die voetballen voor slechts en-
kele guldens verkopen. Gelukkig wordt
het bewustzijn van de consument tegen-
woordig groter. Veel mensen zijn tegen
het uitbuiten van kinderen en laten dat
zien door kinderarbeidvrije producten te
kopen.
De kwaliteit van de Fair Trade bal is ge
test door het TV-programma Kassa! En de
bal kwam als goede middenklasser uit
de bus met een 8.1 . Onder meer werden
slijtage en waterafstotendheid getest.
Dat klinkt allemaal mooi, maar er gaat
natuurlijk niets boven de bal zelf testen
en dat kan nu. Een fijn voetbalseizoen
toegewenst!

KNNV geeft vogel- en
paddestoelencursus
De Koninklijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging (KNNV) afde-
ling Doetinchem houdt een vogel- en
paddestoelencursus, die wordt gege-
ven in het NME-centrum aan de
Emmastraat 2a (twee minuten lopen
vanaf het station).

De vogelcursus is op 17 september, 13 en
17 oktober en 11 november, met een ex-
cursie op 14 november. Hieraan kunnen
maximaal twintig personen deelnemen.
Belangstellenden dienen zich vóór 12
september aan te melden (schriftelijk) bij
mevrouw A.M. Vahl-Becht, «Thorbecke
straat 6, 6941 CG Didam. Het accent van
de vogelcursus ligt op "luisteren, kijken
en waarnemen". Aandacht wordt be
steed aan vogelgroepen zoals van gan-
zen, zwanen, roofvogels, uilen, vogels
om het huis etcetera, ook aan vogeltrek,

wintervoeding, de vogelwet en de biolo-
gie van vogels.
De paddestoelencursus staat genoteerd
voor 24 en 28 september en 7 oktober,
met een excursie op 17 oktober. Deze cur-
sus wordt eveneens gegeven in het NME-
centrum aan de Emmastraat 2a in
Doetinchem. Deelnemers dienen zich
vóór 19 september op te geven bij me
vrouw A.M. Vahl-Becht. Per avond wor-
den theorie behandeld en praktisch
werk verricht. Ook worden er dia's ver-
toond. Aan de orde komen systematiek
van de schimmels, bouw en voortplan-
ting, leefwijze en hun plaats in de
stoffenkringloop, eetbare en giftige pad-
destoelen, beheer en bescherming, het
nut en de schadelijkheid.

Voor meer informatie kan men bellen
(0316) 22 71 37.



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

marlanne
FELIX TAKKENKAMP

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

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0573 451286 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO • RABO RUURLO 3567.14.446

STEENDEREN

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 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

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 6250531

ZUTPHEN

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

In verband met de vakanties zijn wij toch in tijdnood gekomen.
19 september was veel te vroeg om een veiling te organiseren.
Daarom wordt de veiling nu gehouden op

/-

Zaterdag 17 oktober om 19.00 uur
in zaal "de Herberg" te Vorden

De veiling wordt gehouden ten bate van de gezamenlijke kerken
te Vorden, Wichmond en Vierakker.

Wilt u wat schenken voor dit goede doel? Vaak hebt u thuis dingen staan die voor u
overbodig zijn en wat juist voor de veiling geschikt is.
Bij verhuizingen, sterfgevallen enz. weet men vaak niet waar de overtollige spullen heen
moeten. Neem dan contact op met de Veilingcommissie:

G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W. Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470,
G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld en het is voor een
goed doel.

Gezondheid - Kracht - Bezieling

YOGA
Vorden - Zieuwent - Zutphen - Brum-
men - Doetinchem - Dieren - Deventer

Proefles f 12,50
Cursus Innerlijke Genezing Zutphen

Yoga-centrum Dhanwantari
Telefoon (0573) 44 11 38

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

ISO 9002

340 cm

230x210 cm

113x294 cm

214x305 cm

KEUKENS
op vrij korte termijn plaats moeten maken

voor weer nieuwe modellen

enkele maat/prijs voor beelden:

van 15.8OO,- voor

van 11.750,- voor

van 28.420,- voor

van 46.05O,- voor

enz. enz. zeer compleet.
Meet uw keuken even na en kom met deze maten naar Holtslag

om te zien of wij ook U gelukkig kunnen maken met een oerdegelijke
BECKER keuken _J^~^' \

>*-̂  ~oX\ \

Spoorstraat 28,7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur



GELEDEN

'DAT 's HEREN ZEGEN OP U DAAL'

Gelooft! zij God
op een snikhete dag

Volkomen uitgeput leunde de bejaarde
man tegen de muur. Zijn ogen verkeer-
den in een soort verglaasde toestand.
Hij haalde een grote rode zakdoek uit
zijn broek en dweilde zich het gezicht
af.
Jongens, zei hij tegen een paar knapen
die hem bekeken, wil je een glaasje wa-
ter voor me halen? Ik ben heel moe en
moet iets drinken. De jongens haalden
water en de man laafde zijn vermoeide
lichaam. Het is haast niet te doen met
dit warme weer, zei hij en bleef nog
even rusten met de rug tegen de muur
en de hoorn voor zich op de straatste-
nen.
De straatmuzikant was weer in het dorp
Vorden. Elke donderdag om de veertien
dagen kwam hij, eind jaren twintig. Hij
was tegen de zeventig en was niet meer
in het dagelijks arbeidsproces opgeno-
men. Hij was niet produktief genoeg
meer voor de fabriek waarin hij vanaf
zijn twaalfde jaar had gewerkt. Zijn in-
komen bestond uit vijf gulden per week
van de fabriek en drie gulden uitkering,
als resultaat van het jarenlang plakken
van rentezegels. Maar van acht gulden
in de week kun je niet rondkomen. Na
aftrek van twee gulden huur blijft er

dan nog zes gulden over de kinderen
kunnen eigenlijk niet bijspringen.
Het is 1928, er is werkloosheid, de lonen
zijn laag en met het peil van de sociale
voorzieningen is het heel mager gesteld.
De bejaarde oud-fabrieksarbeider pro-
beert er een paar cent bij te verdienen.
Hij is lid van het muziekkorps
Crescendo i nde stad en heeft een hoorn
in huis. Daar gaat hij nu al twee jaar
mee op pad, de dorpen in de omgeving
langs. Op vaste plekken, die van lieverle-
de zijn ontstaan, speelt hij. Altijd beken-
de liederen vaak zogezegd werelds,
maar ook geestelijke muziek maakt
deel uit van zijn arbeid voor aanvullen-
de broodwinning. Hij kent zijn wijken
en weet ze het een en ander van de be-
woners. Zo zal hij als hij in de buurt is
van de pastorie van de hervormde domi-
nee een bekend gezangvers spelen, is hij
de woning van de gereformeerde predi-
kant genaderd, dan weerklinkt de melo-
die van een psalmvers, op hele noten.
De gereformeerden zingen geen gezan-
gen en hun psalmverzen heffen ze aan
op langzame, gedragen wijze.

Op deze hete zomerdag probeert hij iets
te smokkelen bij het muziek maken.

Dat wil zeggen, hij neemt iedere keer
een paar huizen meer dan anders voor
hij met de pet in de hand aanbelt bij
zijn klanten. Maar op dit plichtsver-
zuim komt straf, zo ervaart hij.

Weer aangekomen in een buurt die
geestelijke muziek hoort te ontvangen,
zegt hij tegen een paar jongens die hem
al op hun klompen staan op te wachten:
Vraag je moeke maar wat ik nou eens
zal spelen.
De jongens rennen naar huis en komen
terug met zes centen, dat is twee meer
dan hij normaal hier vangt. Moeder zei,
ik geef twee cent meer en dan moet hij
'Geloofd zij God met diepst ontzag' spe-
len.

De man pakte zijn hoorn en weldra
weerklonk op zeer gedragen wijze de
melodie van psalm 68. Een lang vers,
dubbel zwaar om te spelen op een snik-
hete dag. De man begon moedig:
'Geloofd zij God met diepst ontzag'.
Maar zijn adem raakte op en toen hij
halverwege was en op verhoogde toon
het tweede deel moest spelen, had hij
welhaast bovenaardse kracht nodig om
zijn opdracht te volbrengen.

De woorden waren blij, maar in het
zuchten van de adem in de hoorn was
een jammerklacht te horen: 'Die God is
ons een God van heil, Hij schenkt uit
goedheid zonder peil, ons 't eeuwig, za-
lig leven". Met een zwaar opgezwollen
gezicht en uitpuilende ogen voer de
man voort met spelen: 'Hij zal en wil en
kan in nood, zelfs bij het naad'ren van
de dood, volkomen uitkomst geven".
Toe liet hij zijn moede lichaam tegen
een muur smakken. Het is gebeurd, God
zij dank, bracht hij er nog uit.
De vrouwen uit de buurt beseften even
later welk een beproeving zij de straat-
muzikant hadden aangedaan. En van
hen kwam naar hem toe met een glas li-
monade, ranja.
"We stonden er niet bij stil dat het zo
warm is toen we psalm 68 opgaven", zei-
den ze. "Het spijt ons."
"Alstublieft", zei een van hen en gaf
hem een stuiver: "omdat het zo mooi
was en het zo heet is".
De man was zichtbaar blij. Hij ging
rechtop staan, pakte zijn hoorn en blies:
'Dat 's Heren zegen op u daal'.

GJ. BREUKER

Vorden zingt
Zondag 30 augustus is er s' avonds
weer Vorden zingf. Samen mooie en
bekende liederen zingen in de
Dorpskerk in Vorden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels
zodat er voor elk wat wils is. Alle liederen
zijn de afgelopen tijd op verzoek aange-
vraagd. Dit zingen 'op verzoek' trekt tel-
kens bijzonder veel belangstelling, ook
vanuit de regio.
De heer J. Lotteman uit Vorden zal een

korte overdenking houden over het the-
ma: 'Laat naar je kijken". De muzikale
begeleiding is in handen van organist W.
Kuipers uit Ape^p>rn. Verder zal ook
trompettist Wielsren Bum a uit Deventer
meewerken zodat het geheel een extra
feestelijk tintje zal krijgen. Vooraf zullen
er al een aantal fraaie liederen gespeeld
worden.
Na afloop is er in "De Voorde" gelegen-
heid om onder het genot van een kopje
koffie bij te praten.

Met kv liteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

Erik Plomp 50 jaar

Op 19 augustus werd Erik Plomp 50 j aar. Door de dames van volleybalteam Dash 2, waarbij
Plomp als manager en 'mentaal begeleider' nauw betrokken is, werd hij met veel kabaal op-
gehaald bij zijn woning om feestelijk vervoerd te worden naar Hotel Bakker. Hier werd zijn ver-
jaardag op grootse wijze gevierd. Door de ruime vooraankondigingen in de pers van deze 'la-
waaioptocht' was erlangs de route veel belangstelling voor de tocht van deze Abraham.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wo'j 't Pieterpad loopn, Harm?".
Harm Kerkdiek ston de handwiezer in 't Voddense bos te bekiekn too Toon van
de Spitsmoes d'r langs kwam. "Now, nee, bepaold neet want zo'n loperd bun'k
neet. 'k Wazze hier umme 't gedoete op de kasteelweie 's te bekiekn. Margen
geet 't gleuf ik los".
"Jao, wat duch ow, 't is de moeite wel weerd".
"Daor zal nog wel een paar man motn kommen die d'r F. 20.- veur oaver hebt
umme hier achter dit gaas te kommen, wil 't uut konnen."
"Maor daor kriej ok een hoop veur te zien".
"Meschien wel te volle a'k zo nao mien buurman kieke".
"Wat hef den d'r met te maakn?".

"Dat za"k ow 's uut de duuke doen. Den is hier veurig jaor met zien vrouw hen
kiekn ewes. Zee hebt daor zovolle ezien wat ze mooi vonnen en dat zee zich ok
wel woln anhaaln. 't Ontbrak eur eavenwels an de ruumte biej huus. Zodoende
kwam e toen biej mien, of e neet 'n stuk weie van mien koopn kon. Dat stuk,
umsgeveer een kwat bunder groot, leep achter zien huus hen. 'k Hadde d'r al-
tied een paar schaope loopn, wieters dei ik t'r niks met. "k hadde d'r eerlijk
ezeg meer las as gemak van.

'k Heb 't um toen maor vekoch.Too konnen zee gewaar wodn wat dat andere
leaven, dat "country living", te beteikenen had. Now hee wet 't zo zuutjesan wel
wat 't is dat country gevuul". Hee hef't stuk grond mooi aneleg met borders,
een viever en gazon. Mooie pergola's, een zonnewiezer en wet ik al wat neet
meer. 't Was allemaole af, daor neet van. Maor hee hef t'r zich ok een mooie
pense vol wark met op 'n hals ehaald.

A'k t'r nog weer an beginnen mosse wis ik 't wel, maor jao mien vrouw hè, zei e
mien gistren nog. Met vakantie gaon is t'r veur eur neet meer biej. 'n
Weekendjen weg met de caravan, ho maor. De caravan hef e trouwens pas vek-
och. Umdat dat e um toch neet meer gebruukn. Maor meschien nog meer um-
dat e de centen had neudig hadde veur zien "country".

Waormet 'k maor zegge wille: gaot t'r geros hen maor kiek uut met wa'j ow an
laot praotn of anhaalt. Want 't roet greujt minstens zo hard as de bloemen biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Receptie en boerenbruiloft op zaterdag 5 september:

TAO Wildenborch viert 50-jarig bestaan
De leden van de toneelvereniging
TAO - Tot Aller Ontspanning - in
Wildenborch maken zich op voor de
viering van het 50 jarig jubileum dat
zaterdag 5 september op twee loca-
ties in de Wildenborch gevierd zal
worden.

Het 50 jarig bestaan vond begin dit jaar
plaats. Daar is in de pers uitgebreid aan-
dacht aan besteed. Voor de viering is ber-
wust de maand september gekozen. Dat
heeft mede te maken met het feit dat
TAO jaarlijks tweemaal voor het voet-
licht treedt. Die optredens vinden plaats
in de maand november, terwijl de to-
neelgroep niet is weg te denken bij de
jaarlijkse Oranjefeesten in het buurt-
schap in de maand juni. Daarvoor dienst
uiteraard gerepeteerd te worden en is
dus 5 september een uitstekende datum.

De viering van het jubileum wordt er
daadwerkelijk één met een gouden rand-
je. Anders dan anders. Men wil de gehele

buurtschap erbij betrekken. En speciaal
degenen die jaar- in-jaar-uit de uitvoerin-
gen bijwonen. Zeg maar "de vaste sup-
portersgroep". Juist deze categorie
Wildenborchers wil men actief bij het ju-
bileum inschakelen.
Het wordt een viering in twee gedeeltes.
Op zaterdag 5 september wordt er 's mid-
dags een receptie gehouden in de Kapel.
De Wildenborchse Kapel, het centrale
punt waar zich het sociale gebeuren in
de Wildenborch afspeelt en uiteraard de
"thuishaven" voor TAO. Deze receptie
wordt speciaal voor genodigden georga-
niseerd. Aansluitend gaat het gezelschap
aan tafel voor de Achterhoekse koffie-
tafel.
Voor het tweede gedeelte van de jubi-
leumviering is gekozen voor een feest-
tent nabij de boerderij van Reint en
Gerda Mennink. Hier worden met name
de leden, oud-leden en de vaste "suppor-
tersschare" van de toneelavonden ver-
wacht. Het wordt een grote boerenbrui-
loft met een duidelijke nostalgische

knipoog naar de "goeie ouwe tijd"! Een
feest ter ere van het gouden bruidspaar,
wier namen "angstvallig" geheim wor-
den gehouden. Een "olderwetse" boeren-
kapel zal het geheel muzikaal opluiste-
ren. Dansen als de "veleta" , de "Duitse
polka" zullen zeker niet op het repertoir
ontbreken. De genodigden voor de
"brulfte" worden verzocht in "oude kle-
ren" te verschijnen. Kledij zoals 50 jaar
geleden bij bruiloften in de Achterhoek
te doen gebruikelijk. Voorts staan er
schetsjes en liedjes op het programma.

Overigens vond de oprichting van de to-
neelvereniging in de Wildenborch plaats
in een schoollokaal van de inmiddels ver-
dwenen Prinses Julianaschool op woens-
dag 28 januari 1948. Die avond kwam
een werkcomite bijeen onder voorzitter-
schap van Toon Mennink. Er waren elf
personen aanwezig. Toen werd besloten
om "Tot Aller Ontspanning" (TAO) op te
richten.
Het bestuur bestond uit L.G. Lenselink

voorzitter; B.H. Breuker, secretaris en W.
Dinkelman, penningmeester. In de eerst-
volgende vergadering op 11 februari
1948 werd het bestuur aangevuld met
twee dames: mej. G. ten Have en mej. A.
Oltvoort. Tijdens de oprichtingsvergade-
ring werd besloten dat ieder lid een gul-
den inleggeld zou betalen. Bij vertrek
binnen vijfjaar werd de gulden terug ge-
stort. De contributie bedroeg eveneens
een gulden per jaar.
Het eerste stuk dat gespeeld werd heette
"Tot wederdienst bereid". De heer T.
Haneveld uit Lochem was de eerste regis-
seur. Hij werd beloond met een salaris
van 150 cent per maand! De repetities
voonden plaats in de keuken van het kas-
teel of in het koetshuis. Momenteel telt
TAO 25 leden, waarvan er 12 daadwerke-
lijk "aktief' zijn, waarmee bedoeld die re
gelmatig op het toneel van de partij zijn.
Daarnaast staan familieleden van de "ac-
teurs en actrices" altijd klaar wanneer
achter de schermen de handen uit de
mouwen moeten worden gestoken.

Touwtrekvereniging
Vonten met
2 teams kampioen
Touwtrekvereniging Vorden is afgelopen
zondag met twee teams kampioen ge-
worden in de oostelijke competitie. Een
bijzondere heugelijke dag voor de club
die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert.
Allereerst werd de vereniging bij de he-
ren in de 680B-klasse kampioen. In de
klasse 640 kilogram B eindigde Vorden
eveneens bovenaan. Het gaat hier om
een gecombineerd team van TV Vorden
en het Zelhemse Oosterwij k.

Laatste fietstochten
Aan alles komt een eind. Zo ook aan de
reeks fietstochten die de plaatselijke VW
gedurende de zomermaanden in Vorden
houdt. Woensdagmiddag 26 augustus
gaat voor de laatste keer de befaamde
Achtkastelenfïetstocht van start. Het ver-
trek is vanaf het Marktplein. De lengte
van de rit bedraagt 33 kilometer.
Donderdag 27 augustus vertrekt even-
eens vanaf het Marktplein de fietstocht
"Vordense Volksverhalen". Het bijzonde-
re van dez^pcht is dat een gids onder-
weg verha^^vertelt, zoals die al honder-
den jaren van vader op zoon zijn doorge
geven.

Cornputerforrnu//"eren

oxen Labels Menukaart

periodieken Quitant/es

Waardebonnen

Ysbaankaarten

2523^22
briefkaarten
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EEKMARK3
O 2 Wintercyclamen

O 2 bossen anjers

potchrysant

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

N.VAD. A.N.D.V.

Bansschool
Bouman

Vanaf zondag 20 september a.s.

starten wij met een nieuwe cursus

stijldansen voor beginners en

gevorderden.

Open huis voor inschrijving en informatie op zondag 6

september van 19.30 tot 22.30 uur in zaal "De Engel" te

Steenderen.

Overige les plaatsen: Woensdag Wolbrink te Hengelo Gld.

Donderdag Otters te Wehl

Vrijdag Plein 5 te Brummen

Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in het geven van

Country line dance.

Open les op maandag 31 augustus van 20.00 tot 22.00
uur in zaal "De Seven Steenen" te Steenderen.

Telefonische inschrijvingen dagelijks vanaf 18.00 uur op

tel. 0575 - 572462



Theater Onder de Molen
sluit zomersene af op
woensdag 26 augustus
Theater Onder de Molen in Linde houdt
woensdagavond 26 augustus voor de
laatste keer deze zomer een avond in het
kader van "Verhalen en muziek'. Het is
raadzaam om van te voren kaarten te re-
serveren via (0575) 55 69 87.
Elke woensdagavond in juli en augustus
opende Theater Onder de Molen haar
deuren en trad er een parade van artie-
sten op met verhalen en muziek. Op
woensdag 26 augustus kan het publiek
voor de laatste keer van dit seizoen ge
nieten van goochelaar Wim Hooghiem-
stra uit Ruurlo. Ook verhalenverteller
Peter Hoefnagels is weer van de partij
met geheel nieuwe verhalen. Verder een
voorproefje van de Tour de Chat waar-
mee Meta Dame volgend jaar een tour
zal maken in de Achterhoekse theaters.
Ook de verhalenvertellers Ben en Truud
Rogmans zijn er weer bij. De laatste ge-
noemde zal de bezoekers van het theater
meenemen naar Zuid-Afrika en vertellen
over haar reis door dit land. Gitarist Jan
Guichelaar en violiste Simone Boerstoel
zorgen voor de muzikale omlijsting van
deze avond.

Circus Pepe Franchony
komt naar Vorden
op l en 2 september
Circus Pepe Franchony zal volgende
week haar tent opslaan op het speelter-
rein aan Het Wiemelink in Vorden. Er
worden in totaal drie voorstellingen ge
houden. Naast een avondvoorstelling op
dinsdag l september is er een middag- en
avondvoorstelling op woensdag 2 sep-
tember.
Circus Pepe Frachony staat voor verba-
zingwekkende acrobatiek en ouderwetse
commedia del'arte. De Franckony's bren-
gen een voorstelling vol ongeconpliceerd
vertier. Bij uitstek een voorstelling om
het met hele gezin naar toe te gaan.

Geslaagd
Plaatsgenoot Eric Seesing ontving aan de
faculteit diergeneeskunde in het Bel-
gische Gent en sloot daarmee met succes
zijn studie voor dierenarts af.

Werkzaamheden op
Rondweg Warnsveld
Op de provinciale rondweg N314 Zut-
phen-Warnsveld vinden op maandag 31
augustus tot en met dinsdag l septem-
ber werkzaamheden aan de weg plaats.
Het werk bestaat uit het reinigen van de
ZOAB-verharding. Het verkeer zal wor-
den omgeleid.
Verkeer komende uit Brummen en rij-
dend in de richting Warnsveld-Lochem-
Vorden wordt omgeleid via de Den
Elterweg, Kleine Omlegging en Rijks-
straatweg. Verkeer komende uit Lochem
voor de richting Vorden wordt omgeleid
via de Lóchemseweg en de Vordenseweg.
Verkeer vanuit Vorden voor de richting
Lochem-Brummen-Steenderen wordt
omgeleid via de Vordenseweg en Lo-
chemseweg-Vordenseweg-Kleine Omleg-
ging-Den Elterweg. Leesten West blijft be
reikbaar voor het verkeer.

Afsluiting zwemseizoen
Het zwembad "In de Dennen" wordt zon-
dagmiddag 30 augustus om 17.00 uur of-
ficieel gesloten. Indien de weersomstan-
digheden het toelaten bestaat de moge
lijkheid dat het bad nog een week langer
open blijft en wel tot en met zondag 6
september. Wel zal het bad dan beperkt
zijn opengesteld te weten: maandag
14.00- 18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.00 uur en 14.00-18.00 uur; zater-
dag en zondag 13.00-17.00 uur.

Zwemkampioenschap
met familieestafette
Na afloop van de Vordense jeugdzwem-
kampioenschappen op zaterdag 29 au-
gustus in zwembad In de Dennen wordt
er een familieestafette gehouden over
een afstand van 100 meter vrije slag. Een
familieploeg dient te bestaan uit 2 ou-
ders en 2 kinderen.
Het programma van de zwemkampioen-
schappen bestaat uit: 25 meter school-
slag voor meisjes en jongens t/m 10 jaar;
25 meter schoolslag voor jongens en
meisjes 11 t/m 13 jaar; 25 meter vrije slag
jongens en meisjes t/m 10 jaar; 25 meter
vrije slag jongens en meisjes 11 t/m 13
jaar; 25 meter rugslag jongens en meis-
jes t/m 10 jaar en 25 meter rugslag jon-
gens en meisjes 11 t/m 13 jaar.
De deelname is gratis. Men kan zich tot
en met vrijdag 28 augustus opgeven aan
de kassa van het zwembad of via (0575)
55 12 03. Voor de nummers een tot en
met 3 zijn er medailles te verdienen, ter-
wijl de beste zwemmer of zwemster zich
kampioen van Vorden mag noemen.
Voor hem of haar is een wisselbeker be
schikbaar gesteld. Datzelfde gelft voor de
winnaar van de familie-estafette,
hi verband met het diplomazwemmen
en de Vordense zwemkampioenschap-
pen is het diepe bassin zaterdag 29 au-
gustus voor het publiekzwemmen geslo-
ten van 10.00-12.00 uur en vanaf 15.30 tot
en met 18.00 uur.

Wedvlucht

AUGUSTUS
ledere dag:

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

23-27 Country Living Fair bij kasteel Vor-
den

24-29 Wichmond: Oranjefeest
25 Pinetum De B^Én: rondleiding
26 De Wehme: handwerkmiddag (tevens

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

SEPTEMBER
ledere dag:

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

1 ANBO middagfietstocht v.a. markt-
plein

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

vens verkoop)
10 Bejaardenkring Dorpscentrum
11-13 Floralia tentoonstelling Dorps-

centrum
12 Klein Axen lezing Paul Romer
12 Open monumentendag
13 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd
15 ANBO dagfietstocht v.a. Marktplein
16 HVG dorp Veilig in 't Verkeer
16 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
17 HVG Wildenborch bingo-avond
17 PCOB in de Wehme
20 Volksfeest linde fietstocht
20 HerfsttoertochtVRTC
23 Najaarscontactmiddag in de Wehme
23 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink

Zomerrit VAMC
De afdeling orienteringsritten van de
VAMC De Graafschaprijders houdt zon-
dagmiddag 30 augustus de "Zomerrit".
Een orienteringsrit waaraan een ieder
per auto of motor kan meedoen. De rit is
uitgezet door Erik Kleinreesink. De start
is vanaf Gasterij Schoenaker op de
Kranenburg.

Leden van postduivenvereniging Vorden
hebben het afgelopen weekend met hun
duiven deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Budel over een afstand van 108 ki-
lometer.
De uitslagen waren: AA Jurriens l, 2, 4,
12,13,14; M. Tiemessen 3,18; Roy Eykel-
kamp 5; J. Meyer 6,20; Maria Olieslager 7,

10, 11; A en A Winkels 8, 9, 15, 19; H.
Pasman 16; W.Oldenhave 17.
Verder werd deelgenomen aan een wed-
vlucht voor jonge duiven vanaf Reims
over een afstand van 360 kilometer. De
uitslagen: G en H. Boesveld l, 2,14,17; A
en A Winkels 3, 5, 6, 9, 12, 13; GA
Wesselink 4; H. Stokkink 7; C.Bruinsma
8, 11; H. Eykelkamp 15, 18, 20; MJ. Van
Dijk 16; J. Burgers 19.

Digitale

wilt u een foto in Contact,
bijvoorbeeld van uw winkelpand

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

brengen?

Neem dan eens contact met ons
• op.

Wij zijrrin het bezit van een
digitale camera.

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

of bij een redactioneel stuk.

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
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Deelnemers tuinmarkt

Hamiflex
romantisch wonen

Industrieweg 65
Industrieterrein 'De Mars' Zutphen
Telefoon (0575) 51 16 22

Palingkweek/rokerij

argo
Voortseweg 8 - Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

VALLE VERZASCA

Vijveraanleg etc.

R. Mullink
Bronkhorsterstraat 9 - Keijenborg
Telefoon (0575) 46 11 95

Lochemseweg 26 - Warnsveld
Telefoon (0575) 43 12 04

BOUWMEESTER
ADVIES - UITVOERING
BOOMVERZORGING

Eddle Bouwmeester
Windhoek 5
7345 EH Wenum/Wiesel
Telefoon (055) 31 21 041

Kwekerij
Tuincentrum

HUBERS

Baak
Telefoon (0575) 44 14 06

GOOSSEIMS

Steenderenseweg 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39

VERHUURBEDRIJF

Julianalaan 20 - Vorden
Telefoon (0575) 55 12 09

H.Th.W. THUSS
SIERHEKKEN EN POORTEN

Husselarijstraat 31
6924 AK Loo-Duiven
Telefoon (0316) 26 12 38

—fc HARMSEN
i «u* IJzerwaren

Gereedschappen
Machines

Banninkstraat 4
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 20
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(0575) 463507

Open
tuindagen

1998

Na het grote succes van onze
open dagen in 1997 gunnen wij u

wederom een kijkje in onze
modeltuinen.

Wij tonen u heldere
en toepasbare

tuintaeeën.
Nieuw dit jaar is de zgn. tuinmarkt

waarin kramen met allerlei informatie
over tuinen, het onderhoud en de

aankleding er omheen.

Niet alleen sierbestrating, hekwerk en
tuinmeubelen, maar ook beelden,

potten, tuingereedschap en natuurlijk
beplanting.

Tevens kunt u uw vijverwater laten
testen!

ledere specialist is voor u aanwezig
met advies en praktische tips.

U bent van harte welkom.

Toegangsprijs vanaf 12 jaar f 10,-

Zaterdag 5 september
van 10 tot 21 uur

zondag 6 september
van 10 tot 17 uur

Lankhorsterstraat 25
Wichmond

Hoveniersbedrijf

Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25
Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

Hotel- Café-Restaurant
Slijterij-Wijnhandel
Koetsenverhuur
Party-catering

Dorpsstraat 24 - Vorden
Telefoon (0575) 55 13 12

Deelnemers tuinmarkt

HENDRIKS
'de Timmerije'

Kruisbergseweg 10
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 48

A. HEITKONIG

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN 6RINDHANOEL

Muizengatweg 3 - Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

Rietdekkersbedrijl

OTTEN

Sekdijk 1 - Vorden
Telefoon (0575) 55 69 02

TUINHUISJES
NATUURSTENEN

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 17
of 55 1811

euco
vaste plantenkwekerij

VIERAKKER

(0571)2611 05
06-51 01 39 31

H. ARENDS B.l
Land- en

tuinbouwmechanisatiebedrijf

Dorpsstraat 5
7234 SM Wichmond
Telefoon (0575) 44 16 88
Fax (0575) 44 15 29

Loonbedrijf

Zomerweg 5
6984 AB Doesburg
(0313) 47 25 85

Graszodenkwekerij

JANSEN
Kerkpad 51
7203 DT Zutphen
(0575) 51 27 24

GOOSSENS MELGERS
bouwbedrijf

Past. Thuisstraat 17a
7256 AW Keijenborg
(0575) 46 33 81

Drukkerij

Kemperman

Prinsessestraat 9-11
6828 JT Arnhem

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

BLOEMSCHIKKEN
Vanaf september start uw bloemenspecialist

'GROOT ROESSINK'
een cursus bloemschikken.

Het gaat hier om een bloemschikcursus
voor zowel beginners als gevorderden.

De cursus begint in september 1998 t/m
juni 1999.

De cursus duurt 10 maanden, elke maand
heeft u een les.

Voor meer informatie en opgave kunt u bellen
naar:

GROOT ROESSINK
Vordenseweg 84, Hengelo, tel. (0575) 46 16 22

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 27 augustus
1998, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Raadhuisstraat 9".

Het bestemmingsplan beoogt de vervangende bouw
van een woning mogelijk te maken, direct ten oosten
van de bestaande woning.

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring be-
roep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 26 augustus 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C. Kamerling.



ZOMIKOPWMIN6
u

INNLNKASTi»

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

voor 2795,-
voor 2695,-

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

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

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

voor 2295,-
voor 2150,-

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

U'fe-time compact hatthoogslaper,
Hoogslapers en stapel bedden
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt. Verder veel accessoires leverbaar.

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

Fraaie MDF slaapkamer
in alpine wit, incl. nachtkastjes + bedtafel
180/200 cm
van 1995,- VOOf 995,-
auberginekleurig 160/200 cm
van 1895,- voor 795,-
Blank Essen met pitriet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- VOOr 1695,-

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

Slaapkamer Tuba
vuren met nachtkastjes, 160/200 crn
van 1295,- VOOr 795,-

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

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- voor 2295,-
Slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 1995,- VOOr 1395,-
Mooi metalen fttf
met rieten hoofd-̂ /̂oeteneind
incl. 2 nachtkastjes 160/200 cm
van 1995,- voor 1495.-
Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

A nu 1195,-

Grote collectie
senioren ledikanten

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

2-persoons sierlijk stalen ledikant
antiek karakter in Sandstone kleur

incl. 2 auping spiralen
l40/200cm

nu 1195,-
ook leverbaar in 160/200 cm

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

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

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

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

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

Vt&TVJ» n******

„n 995,- ^ten\evert>aat

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

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

VOOWEL/GE
\ATKABB.

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,- VOOr 199,-
70/200 van 289,- VOOr 229,-
80/200 van 299,- VOOr 239,-
90/190 van 299,- VOOF 239,-
90/200 van 319,- VOOr 249,-
90/210 van 339,- VOOr 279,-
90/220 van 369,- VOOr 329,-
120/190 van 389,- VOOr 299,-
130/190 van 419,- VOOr 329,-
140/200 van 479,- VOOr 379,-
160/200 van 559,- VOOr 429,-
180/200 van 639,- VOOr 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca.19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/190 van 329,-
90/200 van 369,-
140/200 van 639,-

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

Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

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

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

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

Nu 599,-

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

V J

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

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOr 549,-
80/200 van 800,- VOOr 549,-
90/190 van 895,- VOOr 599,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOr 699,-
140/200 van 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere
maten.

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

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

140/200 van 1495,-

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

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

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