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Mimi Hammers winnaar van
vogelschieten in Wichmond

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

Mimi Hammers is de eerste vrouw
die het vogelschieten tijdens het
Oranjefeest in Wichmond op haar
naam wist te schrijven. Afgelopen
zaterdagavond schoot ze tijdens de
tweede ronde de vogel naar bene-
den. In de afgelopen 77 jaar zijn het
altijd mannen geweest die met de
eer gingen strijken. Na afloop van
het vogelschieten was er de moge-
lijkheid om een dansje te maken in
de feesttent op de klanken van de
band "New Four". Verder werd er af-
gelopen zondag een orienteringrit
gehouden waar in totaal ruim 300
mensen aan meededen.

Verder zullen er deze week diverse ac-
tiviteiten worden gehouden in het ka-
der van het Oranjefeest. Zo staat op
woensdag 28 augustus de 21e Ronde
van Wichmond op het programma.
Evenals voorgaande jaren is er weer
een wedstrijd voor cyclosportieven en
veteranen. De wedstrijd voor cyclospor-
tieven kent een sterk deelnemersveld.
Aan de start zullen onder ander Adri
Frijters, Rob Ziemerink en Joop Ribbers
verschijnen. Ook de renners van RTV
Vierakker-Wichmond zullen tijdens de
ze race niet ontbreken. Onder de deel-

Klaasssens op
zaterdagavond
Dominee K.H.W. Klaassens neemt op
zondag l september afscheid van de
Hervormde gemeente in Vorden.
Klaassens vertrekt met zijn gezin naar
Maastricht waar de "samen op weg" ge-
meente een beroep op hem heeft ge
daan. Ter gelegenheid hiervan wordt
het gezin Klaassens zaterdag een af-
scheidsreceptie aangeboden in het
Dorpscentrum. Het is de bedoeling dat
tijdens deze avond door middel van
muziek en zang terug wordt gekeken
op de elf jaar dat dominee Klaassens in
Vorden heeft gewerkt. Tevens wordt er
aan de predikant die avond een af-
scheidsboek aangeboden.

Circus Bavaria op 28 en
29 augustus
aan het Wiemelink
Circus Bavaria komt deze week naar
Vorden toe. Ook dit jaar brengt het ge
zelschap van Bavaria een nieuwe
sprankelende circusshow voor het hele
gezin. De tent aan het Wiemelink biedt
plaats aan 500 personen. De voorstel-
lingen zijn op donderdag 29 augustus
en vrijdag 30 augustus.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
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nemers bevinden zich Rudi Peters,
Wim Bosman, Berthie Lichtenberg,
Ralf Bos, Wilco en Marcel Helmink,
André Bargeman en Reynold Harmsen.
Bij de veteranen zorgt Jan Pieterse voor
de Wichmondse inbreng.
Op donderdag 29 augustus is er in het
Ludgerusgebouw een feestavond voor
bejaarden. Tijdens deze avond zal de
Toneelgroep Delden het stuk "Een
schat van een buste" op de planken
brengen. Het gaat hier om een klucht
in drie bedrijven die geschreven is door
Aad Caspers. Deze avond wordt georga-
niseerd door het bestuur van de be-
jaardensoos. Op vrijdag 30 augustus
zijn er diverse kinderspelen en een bal-
lonnenoptocht voor de jeugd. Nieuw in
het programma is het skippiebalge-
vecht boven het water, 's Avonds kan er
gedanst worden op de klanken van
showorkest Reflection.
Op zaterdagmiddag 31 augustus is er
weer een praalwagenoptocht door de
straten van Vierakker en Wichmond.
Deze praalwagens zullen door een des-
kundige jr^Pworden beoordeeld. Na
afloop van de optocht heeft de prijsuit-
reiking plaats. Op zondag l september
houdt SV Sociï een Oranjeloop en een
spelletjesmiddag..

Dusseldorp start
deze week met aanleg
fietspad Ruurloseweg
Aannemer Dusseldorp heeft deze week
een begin gemaakt met de aanleg van
het fietspad naar Kranenburg. De aan-
leg zal half november gereed zijn. Het
fietspad is onderdeel van het fietspad
Vorden-Ruurlo. Het is de bedoeling om
het tracé Kranenburg-Ruurlo medio
1997 aan te leggen. In het voorjaar van
1997 wordt de hoofdrijbaan van de pro-
vinciale weg tussen Vorden en
Kranenburg gereconstrueerd. Deze
wordt onder meer voorzien van een
nieuwe asfaltlaag. Ten behoeve van de
werkzaamheden zal de weg maximaal
zes weken worden afgesloten.

Amnesty
Het nieuwe schrijfseizoen begint weer
voor Amnesty International. Zo ook
voor de afdeling Vorden. Alleen niet
meer zoals voorheen want de maande
lijkse schrijfavonden in het
Dorpscentrum komen te vervallen. De
laatste maanden waren er namelijk te
weinig mensen. Daarom heeft de werk-
groep Vorden besloten meer aandacht
te besteden aan het thuis schrijven van
brieven.
Mensen die thuis brieven willen schrij-
ven krijgen aan het begin van iedere
maand voorbeeldbrieven thuis be
zorgd. Deze brieven hoeven alleen
maar overgeschreven te worden. Men
kan dan deze brieven op de dag en de
tijd die men het beste schikt over-
schrijven. Men is dan niet meer gebon-
den aan de maandagavond. Voor nade
re informatie en opgave voor thuis-
schrijven kan men in Vorden terecht
bij Ank Wallenburg (55 23 37), Jo Beek
(55 18 01 of Leni Lamers (44 13 41).

Hervormde Gemeente
Zondag l september 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
Afscheidsdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l september 10.00 uur ds. H.B. de Nee l ing ,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 1 september 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. HA. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag l september 10.00 uur Eucharis t ievier ing.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 31 augustus 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 31 augustus 17.00 uur Viering.
Zondag l september 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores: 31 augustus-l septem-
ber!

Huisarts 31 augustus-l september dr. Dagevos, het
Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 31 augustus-l s^Pmbcr WA. Houtman,
Vorden, tel. (0575) 55 22 53. Spreekuur alleen
voor *spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575)^^592. Afspraakbureau
tel. 592892. ^J
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
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-, zater-
dag-en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht) .
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 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 9.45-10.15
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) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 ( 2 0 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Duro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. .S t eunpun t Wmlmwijlc tel . (0543) 53105:5.

Pedicure
L. Fvers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis -
s t r a a t . Info 553348.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo. tel. (0573)452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Tax ibedr i j f Tragter, t e l e foon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel . 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel . (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uu r , woensdag
13.30-17.30 uur . donderdag 13.30-17.30 uur ,
v r i jdag 13.30-20.30 u u r , / .aterdag 10.00-12.00
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
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: maandag t/m vrijdag van
9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Banssehool
Bouman

DANSLES IN
HENGELO EN STEENDEREN

op woensdag 25 september a.s. starten wij mot oon
nieuwe danscursus In Hengelo.

Do lessen zullen wekelijks op do woensdagavond
worden gegeven In zaal Wolbrink, B/eekstraat 3.

Wij geven cursussen voor
Tieners: van 19.00 tot 20.10 uur (geen kledingeisen en moderne muziek)

Paren: van 20.10 tot 21.20 uur.
Alleengaanden: van 21.20 tot 22.30 uur

Op zondag 22 september start do nieuwe danscursus
In zaal 'Do Engol' te Stoondoron

Voor inschrijvingen en informatie kunt u terecht
tijdens het

OPEN H U IS
op zondag 1 september van 19.3O tot
21.3O uur In zaal 'De Engol' to
Stoondoron of woensdag 4 septem-
ber In café Wolbrink te Hengelo of
telefonisch dagelijks vanaf 18.OO uur
vla (0575} 45 22 O4

Inschrijfgeld f 10,- per persoon

DERKJE EN HERMAN BOUWMAN

DE ACHTERPOORTHE
Spa/straat 41
7255 A (Gld.)

Verkoop bij inschrijving

Mispelkampdijk 22, Vorden
eengezinswoning gebouwd 1972, type tussenwoning, royale woning,
thans aan rand van wijk. Ind.: hal, woonkamer 30 m2, keuken 12 m2, toi-
let, trapkast, aangebouwde berging, 4 slaapk., douche, woning is voor-
zien van c.v., ged. voorzien dub. beglazing, spouwmuurisolatie. Woning
verkeert in goede staat van onderhoud.

De woning wordt ca. 1 september vrij opgeleverd. Bezichtiging donderdag 12
september a.s. van 14.00 tot 16.30 uur. Aanvaarding per 1 oktober a.s.

U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen op dinsdag 17 september 1996 om
13.30 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden (gunning voorbe-
houden). Inschrijvingsbiljetten met informatie zijn verkrijgbaar tijdens de
bezichtiging of vanaf 12 september op het kantoor van de woningstichting,
Spalstraat 41, Hengelo (Gld.).

Bewoners of woningzoekenden van Thuis Best in de gemeente Vorden genie-
ten de voorkeur.

Wij zijn met vakantie

van a.s. zaterdagvanaf

12.3O uur

tot en met

donderdag 12 september

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Met GOUD bekroonde leverworst

250 gram f 1,95

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Karbonades
5 halen

4 betalen

WEEKEND

500 gram priklapjes

+ 500 gram verse worst

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt,
Zure zult Gekookte lever,

Boterhamworst,
Leverkaas

100 gram 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 hamburgers +

4 saucijsjes

f8,95samen

Marktaanbiedinc
Bami/nasi 1 kilo

SMULLERS OPGELET
5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

GEPAN. SCHNITZELS
per stuk 1,50

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

D
HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

UIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

Sticht ing Vluchteling.Den Haag

Giro 999

Gevraagd:

KAPPERS/
KAPSTERS

als oproepkracht
(met kans op deel vast)

HEERSINK
HAARMODE
Tel (0575) 55 12 15

DG EHBO vereniging
Baak/Vierakker

start bij voldoende deelname een
nieuwe opleiding voor het

EENHEIDSDIPLOMA

Opgave voor 15 september a.s. bij
W. Schipper, telefoon 44 15 96
M. Tiemessen, telefoon 44 15 05
of schriftelijk bij het secretariaat
p/a H. Groot Roessink,
Herenstraat 24, 6981 GX Doesburg

Zomerse aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

AARDBEIEN-
BAVAROISE VLAAI

'n echte traktatie

nu voor f 17j5Q

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN
goed gevuld met verse appels

de 5e gratis

Weer 'ns wat anders

RIJSTEVLAAI
MET SLAGROOM

goed voor 6 punten

nu voor maar f 755O

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter

ANNA-KLAZIEN

We noemen haar

Anouk

16 augustus 1996

Appie en Marjan
Hissink-Addink

Geesinkweg 5a
7231 RE Warnsveld
Telefoon (0575) 52 22 03

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

Amber
Amber Henrieke Albertien

And ré en Marian
Knoef-Makkink
Romy

26 augustus 1996

't Weverink
Onsteinseweg 22
7251 ML Vorden
Tel. 0575-556506

Alle bezoek is van harte wel-
kom, maar bel ons even van te
voren.

Wij willen iedereen hartelijk
dank zeggen voor de vele feli-
citaties, kaarten, cadeaus,
bloemen en telefoontjes die
we tijdens ons 40-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.
Het was geweldig, daarvoor
nog veel dank.

Rinus en Dikkie Rotman

G. v. Limburg Stirumstraat 7
7251 XG Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9.- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.

• Media Expresse zoekt
bezorgers m/v voor het be-
zorgen van week- en maand-
bladen en div. radio- en t.v.-
gidsen.
Leeftijd is niet belangrijk, wel
moet men zorgvuldig en net-
jes kunnen werken.
Interesse: schrijf een briefje
met persoonlijke gegevens
naar: Media Expresse, G.
Kremer, Barchemseweè 21,
7261 DA Ruurlo, tel. 0573-
452532.

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

Op dinsdag 3 september 1996 zijn
wij 25 jaar getrouwd.

Henk Snellink
en
Riek Snellink-Vruggink

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
café-rest. De Herberg, Dorpsstraat
10 te Vorden.

Bekmansdijk 4
7251 MJ Vorden

Op zondag 1 september zijn wij
30 jaar getrouwd.

Marinus Maalderink
en
Jo Maalderink-Fokkink

Wij hopen dit samen met onze kin-
deren te vieren op zaterdag 7 sep-
tember.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'Den Bremer', Z.E.-weg 37 te
Toldijk.

Beekstraat 3
7227 NC Toldijk

Hans Golstein
en
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Mirjam Garritsen

gaan trouwen op vrijdag 6 septem-
ber 1996 om 10.30 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 11.15 uur in de R.K. kerk
te Hengelo (Gld.).

Hierbij nodigen wij u uit op de recep-
tie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal 'De
Kruisberg', Kruisbergseweg 172 te
Doetinchem.

Ons adres:
Sarinkkamp 69
7255 CZ Hengelo (Gld.)

^

Op zondag 1 september a.s. neemt

ds. Klaassens
afscheid van de Hervormde Ge-
meente te Vorden wegens zijn ver-
trek naar Maastricht.

Ds. Klaassens en zijn gezin wordt
een afscheidsavond aangeboden op
zaterdag 31 augustus 1996 in het
Dorpscentrum, aanvang 20.00 uur.
Hiervoor wordt u van harte uitgeno-
digd!

De afscheidscommissie
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Lieve Berton

Na een lange innerlijke strijd heeft een goed mens
ons verlaten. Een daad van wanhoop die veel
moed vergde.

Met heel veel liefde hebben we je naar een plaats
gebracht waar je eindelijk rust kunt vinden.

We zullen altijd van je houden.

LUBERTUS JOHANNES
FREDERIK MARIA SCHEEPERS

Nijmegen, 22 juni 1948 Vorden, 19 aug. 1996

JORIS EN NEELTJE, Robert

TONNEKE SCHEEPERS
Mark en Ivo

AD EN NOOR SCHEEPERS
Marieke, Thijs
Jan-Willem

Stationsweg 23 MARIJKE ALBERING
7251 EL Vorden

Correspondentie-adres:
Tonneke Scheepers,
Spiekerweg 2, 7251 RA Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 24 augustus plaats
gevonden op het R.K. gedeelte van de Algeme
Begraafplaats te Vorden.

In alle rust is van mij heengegaan, mijn lieve zorg-
zame man ^^

HENDRIK JOHAN ROTHMAN

25 juni 1923 23 augustus 1996

Vorden: A. ROTHMAN-MENSINK
De Eldersmaat 7
7251 RJ Vorden

Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 28
augustus om 12.00 uur vanuit de USSELZAAL van het
crematorium te Dieren.

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

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum Monuta om 11.00 uur.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze beste broer, zwager en oom

HEIN ROTHMAN
ECHTGENOOT VAN TOOS ROTHMAN MENSINK

in de leeftijd van 73 jaar.

Hengelo Gld.:

Wierden:

Varsseveld:

Zwolle:

Ruurlo:

Wichmond:

Vorden:

Ruurlo:

M. KRUT-ROTHMAN

G. ROTHMAN
H. ROTHMAN-WESSELINK

T. ROTHMAN-RIBBINK

E. SCHENKEL-ROTHMAN
J. SCHENKEL

H. ROTHMAN
M. ROTHMAN-GOTINK

T. ROTHMAN

M. ROTHMAN
D. ROTHMAN-RIETMAN

J. BLIKMAN-ROTHMAN
L. BUKMAN

Neven en nichten

Vorden, 23 augustus 1996

Van ons is heengegaan onze zwager en oom

H.J. ROTHMAN
ECHTGENOOT VAN A. MENSINK

Markelo: FAM. MENSINK-NOOTEBOOM

Vorden: FAM. FLEMING-MENSINK

Noordijk: FAM. MENSINK-MEDDELER

Lochem: FAM. GERRITSEN-MENSINK

Vorden, 23 augustus 1996

"Als leven lijden wordt,
is rusten goed."

Verdrietig, maar dankbaar voor al die fijne jaren
die we samen hebben gehad, geven wij U kennis,
dat in zijn eigen, vertrouwde omgeving is overle-
den mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

REINIERUS JOHANNES
KORNEGOOR

ECHTGENOOT VAN WILLEMINA PARDIJS

in de leeftijd van 77 jaar.

Vierakker: W. KORNEGOOR-PARDIJS

Vorden: MINIE EN GERRIT
Erwin en Saskia
Jeroen

Dinxperlo: ANNIE EN HENK
Remi en Bianca
Nico en Kirsten

Vierakker: JAN EN HERMIEN
Martijn, Robert, Anne-Marie

Warnsveld: WILLIE EN JAN
Suzan, Jan-Willem

26 augustus 1996

Koekoekstraat 21
7233 PA Vierakker

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden
gehouden op vrijdag 30 augustus om 10.45 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Wichmond.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Wichmond.
Voor de dienst is er vanaf 10.15 uur gelegenheid tot con-
doleren en afscheidnemen.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuzen Contact-
jes worden niet geplaatst.

• Te koop piano, merk
Bernstein. Tel. (0573) 45 26 40.

• Te koop: Gasfornuis
ATAG; magnetron; 1 pers.
ledikant + matras; wit
gelakt ledikant 140 breed
met achterwand (+ 2 nacht-
kastjes). Tel. 0314-324935.
B.g.g. 0575-551540.

• Kamer gezocht! Student
zoekt i.v.m. stage voor de
periode van 1 september tot
30 december een kamer, in
Vorden of omgeving. Tel. 050-
4094726.

• Te koop: Opel Astra 16i GL
4-drs. Model 95, 48.000 km.
Vraagprijs f 24.000,=. Tel.
0575-463582.

• Heeft u oud ijzer? Tele-
foon (0575) 55 29 16

• Aangeboden: nette hulp in
de huishouding voor 2 halve
dagen per week. Brieven on-
der nr. 23-1 bureau Contact,
postbus 22 7250 AA Vorden

• Te koop: ronde houten
palen 7 m lang, diam. 30 cm.
Tel. 55 15 42

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst' Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voordelig,
wat andersoortige vaste
planten. Ook nog aanwezig
een klein aantal niet alle-
daagse eenjarigen. Open op
vrijdag en zaterdag.

• Fietsoriënteringsrit. Med-
lertol op zondag 1 september.
Vertrek: 13.00 uur bij 't Wapen
van 't Medler.

• Te koop Fendt 5:pers. cara-
van, i.z.g.st. Nw. voortent +
aanb. + ass. f 3750,-. Tel.
(0575) 55 64 34.
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Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 lot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Muldenje-Meulenbroek:
donderdagmorgen van w.00 tol 11.00
uur
en volgens a/spraak.

A/spraken k u n n e n telejonisdt
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

*v,ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
de volgende vergunningen verleend:
- Vereniging Natuurmonumenten

voor het aanleggen van een poel en
het herstel van een stcilrand bij
boerderij Tichelman,
Hackfortselaan 4 te Vorden;

- J.Hammcrs voor het vergroten van
een vccstal op het perceel Lank-
horstcrstraat 19 te Wichmond;

- Woningstichting "Thuis Best" voor

het bouwen van twee woningen aan
de Delle l en 59 te Vorden;

- P.J. Jansen voor het vergroten van
een hobbyruimte op het perceel
Hertog Karel van Gelreweg 12 te
Vorden;

- Maatschap Scheffer-Broekgaarden
voor het gedeeltelijk slopen van een
varkensschuur en berging op het
perceel Nieuwenhuisweg l te
Vorden;

- J.G. Bosman voor het vellen van l
populier op het perceel Mispel-
kampdijk l te Vorden.

- J.W. Wentink voor het vellen van l
wilde kers, l berk en l haagbeuk op
het perceel Hoetinkhof 273 te Vor-
den;

- J.G. Karreman-Beverloo voor het vel-
len van twee coniferen op het per-
ceel de Banenkamp 13 te Vorden.

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

ANLEG FIETSPAD VORDEN-
KRANENBURG EN AANPASSING
HOOFDRIJBAAN

In de laatste week van de maand au-
gustus begint de provincie met de aan-
leg van het fieta^d langs de provin-
ciale weg N-31!J^Porden-Kranenburg.
De aanleg zal naar verwachting half
november gereed zijn. Het fietspad is
onderdeel van het fietspad Vorden-
Ruurlo. Het streven is om het tracé
Kranenburg-RuujÉ^medio 1997 aan te
leggen. Dit is ecl^P afhankelijk van de
grondaankoop.

In het voorjaar van 1997 wordt de
hoofdrijbaan van de Ruurloseweg
gereconstrueerd. Deze wordt onder
meer voorzien van een nieuwe asfalt-
laag. In verband met de werkzaamhe-
den sluit de provincie de weg maxi-
maal 6 weken af. De provincie infor-
meert u hierover nader.

RIJSTELLING VAN HET BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 20 augustus jl.
besloten, met toepassing van artikel 10, lid 7 van het bestemmingsplan "Vorden
Centrum en Oost 1994", vrijstelling van artikel 10, lid l sub a (toegestane
bedrijven volgens opgenomen categorielij st) te verlenen voor het vestigen van
een fitness-studio in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Burgemeester Gallee-
straat 67. Burgemeester en wethouders stellen een fitness-studio naar de aard
en invloed gelijk met de in de categorielijst opgenomen bedrijven.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
binnen zes weken na deze publicatie bij burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift indienen.

EINIGING EN INSPECTIE VAN DE RIOLERING

Deze week start de firma BFI met de reiniging en inspectie van het riool in:
Vorden, vanaf dinsdag 27 augustus t/m dinsdag 3 september de volgende wegen:
- Brinkerhof;
- Hoetinkhof (vanaf de van Hceckerenstraat);
- de Haar;
- de Hanekamp;
- de Bongerd;
- het Elshof;
- het Vogelbosjc;
- de Boonk (vanaf het Wiemelink tot aan het Jebbink);
- het Molcnblick;
- het Jebbink (vanaf de Boonk tot de Burgemeester Galleestraat);
- Decanijeweg;
- het Wiemelink (vanaf de Steege tot de Burgemeester Galleestraat).
Daarna zijn de rioleringen in de kommen Wichmond en Kranenburg aan de
beurt.

In Wichmond vanaf woensdag 4 september t/m vrijdag 6 september en

in Kranenburg vanaf ma^^lag 9 september t/m woensdag 11 september.

Afhankelijk van het weer en vervuiling van het riool kunnen de werkzaamhe-
den langer of korter duren.
Stank:Bij de reiniging kan enige rioolgeur vrijkomen. Wij raden u aan om was-
bakken, schrobputjes e.d. af te dekken met een natte doek en de bril van de wc
dicht te doen. 4fe
Indien u nog vragen heefwRet betrekking tot deze reiniging en inspectie kunt
u contact opnemen met de heer Berends van de afdeling gemeentewerken.

EMEENTEREIS PERSONEEL

Op 6 september a.s. vindt het jaarlijkse uitstapje van het gemeenteper-
soneel plaats. Op die dag is het gemeentehuis gesloten. Bij slecht weer wordt
het uitstapje verschoven naar 13 september.

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

Tegen inlevering van ccn volle spaarkaart met Kwulitaria-
zegels ontvangt u een...

SMAKELIJK VOORDEEL ƒ

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 43 55

AEROBIC WICHMQND
BREIDT HAAR UREN
WEER UIT OP
DONDERDAGAVOND
VA N 19.00-20,00 UUR

dinsdag
wcwmsdag

19.0O-2O.OO uur
21,00-22.00 uur
19.00-20.0O uur

ratoing

Kom eens langs voor een gratis

Sporthal -De tankhorsf » lankrtpr^erstja^ 3b,
Wichmond : -: ll̂ ll-̂  ;•; .;i::; ,: "
|0I voor nadere informatie en aanmelding;
Edda Brand, telefoon (0575) 52 89 80

Zo, we zijn weer helemaal uitgerust.
We gaan er weer 50 weken tegenaan!!

' BELEGEN KAAS
1 kilo

* GOUWENAAR LIGHT
MINDER ZOUT, MINDER VET
500 gram

* CASTELLO BLUE
100 gram

* CHORIZO PAMPLONA
100 gram

* HUISNOTENMIX
250 gram

KAAS-/NOTEN-/WIJN WINKEL

II.98

T?5

2.89

2.95

2?5

Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73



Kom dan eens
neuzen bi ons . . .

Staapbankjes, bedden,
bureaus, clubjes,

tafels, stoeten.

vele
opbergkasten

tegen
hodemprijzen!

M E U B E L B
Hutshöfstrëat ^jjfi^^jii,

7eteto:S544;;;3i;;?<

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

OPEN LES
GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
van 14.QO tot 16.OO uur in «porthal 't «lebbink

Lestijden Gymnastiekvereniging Sparta
Maandag:
17.00-18.00 uur gym groep 5+6 basisschool
18.00-19.00 uur gym groep 7+8 basisschool
19.00-20.00 uur gym middelbare school
wordt gegeven door Mirjam Gerritsen

Woensdag:
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

gym groep 1+2 basisschool
gym groep 3 basisschool
gym groep 4 basisschool
huisvrouwengym

deze lessen worden gegeven door Gerrie Kappert

16.15-17.15 uur jazz
gegeven door Wendy v.d. Brink

18.30-19.30 uur callanetics vanaf 15 jaar
19.30-20.30 uur aerobic vanaf 15 jaar
20.30-21.30 uur aerobic vanaf 15 jaar
gegeven door Wilma Koers

Donderdag:
09.00-10.00 uur aerobic vanaf 15 jaar
gegeven door Wilma Koers

Vrijdag:
16.00-17.00 uur training selectiegroep

De kosten bedragen t/m 15 jaar f 32,50 per 3 maan-
den, vanaf 16 jaar f 42,50 per 3 maanden.
Hier komt eenmalig f 10,- inschrijfgeld bij

Door een vernummering van
huisnummers aan de Delle
per 1 september 1996 zijn
onderstaande nummers gewijzigd.

A.W. Postma

H. Kettelenj-Visschers

M. Kamphuis

W.H. Bloemkolk

G. Harmsen-Stemerdink

M.C. Klein Brinke-Gotink

van 43 in 53

van 45 in 55

van 47 in 57

van 37 in 111

van 39 in 113

van 41 in 115

l Voor een smakelijk Voordeel Menu van Kwalitaria
• kom je graag even langs. Makkelijk, snel én lekker!

En iedere maand een ander menu. Deze maand:

Gy ros en Shoarma menu
\Gyros-vlees met frites,

\saus en
\frisdrank

naar keuze

yn

"ï i ^f} lÊP^̂ ŝ»* ./l
Shoarma-vlees

frites, saus
enfrisdrank

naar keuze

SMAKELIJK VOORDEEL l

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 43 55

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het
Met een super
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

HEERSINK haarmode adviseert
Elke maand nodigt HEERSINK
haarmode één van zijn klanten uit
voor een gratis totale verandering.

De wens van Tilly
Zij wü het haar voor een feestelijke
gebeurtenis iets meer laten krullen.

Echter, de structuur van het haar
laat geen permanent toe.

Het advies van Nienke
Nienke adviseert het haar iets in
lagen te knippen, maar de lengte
lang te laten. Er wordt niet voor
een permanent gekozen, maar voor
een Animatie. Dit is een nieuwe
manier van omvormen, de houd-
baarheid is ca. 8 weken.
Het haar wordt met de hand
gedroogd. Om het geheel wat fees-
telijker te maken gebruikt Nienke
de Carmenset.
De mooie glans wordt verkregen
door een zachte kleurspoeling.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

0(0575)5512 15

Erna

foto's: HEERSINK haarmode kapster: Nienke Koster

'Altijd in voor verandering!9

ADEM GEZONDHEID ONTSPANNING

YOGA
Dinsdagavond 19.30 en 20.45 uur.

Dorpscentrum

Inlichtingen:
THEO DE GANS
(0575) 56 34 56

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Technische Dienstverlening

Smederij Besselink
U beft,

wij komen!
24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

GEHANDICAPTEN PLATFORM
HOUDT SPREEKUUR

van 74.00 tot 16.00 uur in het kantoor van de SWOV,
Raadhuisstraat 1 op dinsdag 3 september a.s.

Info tel. 55 33 48

Zaterdag 24 augustus a.s sluiten wij onze bak-
kerswinkel.

Wij willen al onze clientèle en
zakenrelaties hartelijk danken

voor het genoten vertrouwen in de
afgelopen 21 jaar.

Tevens wensen wij onze opvolgers,
de familie Berendsen,

veel succes en hopen dat vanaf september:

hét adres voor lekker brood is en blijft
Dorpsstraat 11.

JAN ÉN HERMIEN OPLAAT

In aansluiting op bovengenoemde,
willen wij ons graag aan u voorstellen:

GERARD EN DINIE
BERENDSEN

bakkersechtpaar in hart en nieren.

Wij vinden het bijzonder fijn om in Vorden
een eigen bakkerij te kunnen beginnen.

Wij stellen het bijzonder op prijs
dat het echtpaar Oplaat

ons zo heeft geholpen om dit mogelijk te
maken. Hiervoor onze hartelijke dank.

Om onze winkel en bakkerij aan te passen aan
de eisen van deze tijd zijn wij van

2 september tot en met 16 september

GESLOTEN

Wij hopen daarna ook u als klant met dezelfde
service en kwaliteit in onze winkel te mogen

begroeten.

GERARD EN DINIE BERENDSEN



De moderne laminaatvloer
die ook in uw
interieur
past..!

Biedt u liefst
l O jaar garantie.

Zekerheid bij topkwaliteit!
Kom kijken :

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld
Rijksstraatweg 39, Warnsveld,

tel. (0575) 52 61 32

Vanaf heden zijn we weer
gestart met de verkoop van
door ons zelf geteelde snij-
bloemen.

We zien jullie graag
weer langs komen

SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f 70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Café de Bosrand

Zaterdag 31 augustus is er dansen in zaal Ludgerus^
met medewerking van orkest Saturnus. Aanvang 2 JR uur.

Henk en Karin Derksen

VOLUMIA!
Lidobar: TORKEST

HPTEMBÏR
'N îP^s^m^^mmm

MARCO
rfBORSATO

POWER
SHOWER

FRIENDt
Lidobar; FEK and IheBUUTIFUU

DISCO
INUTZ
JENROC

PERFECT
SHOWBAND

titie

en de eerste gele en rode kaarten
zijn al gegeven.

Deze zijn uitgedeeld bij de gebruikte auto's van

WISSELINK OPEL ZUTPHEN

Auto's met Gele Kaarten een extra
korting van ff 5OOt— G

Auto's met Rode Kaarten een extra
korting van f 1 .OOO,— DG

H Opel Corsa 1.41 zwart 122.300 km b.j. 1990

m Seat Ibiza 1.2i CLX 5-drs. bl.met 63.300 km b.j. 1992

~l~l Peugeot 205 1.1 Accent wit

~l Opel Astra Stationwagon
1.6IGLS Novablack

f! Ford Orion CLX LPG-instal. wit

DD Opel Omega 2.4i
Daimond CD Novablack

~l~l Ford Sierra 1.6
Azur 4-drs. grijs metallic

>1 Peugeot 4O5 GL 4-drs. bl.met

m Honda Prelude 2.0i 16V wit

103.300 km b.j. 1989

75.000 km

93.900 km

b.j. 1993

b.j. 1992

10.500,-

13.250,-

9.950,-

28.750,-

18.850,-

123.000 km b.j. 1990 18.900,-

92.400 km

84.000 km

69.000 km

11 Opel Vectra 1.8 GL Sedan blauw 138.000 km

il Nissan 1OO NX LPG-inst rood

(l Fiat Uno 6OS Elegant gr.met.

H Ford Escort

1 12.500 km

72.000 km

b.j. 1991

b.j. 1989

b.j. 1990

b.j. 1990

b.j. 1991

b.j. 1992

1.4i CL bl.met 63.500 km b.j. 1990

11 Opel Kadett 1.8i GT Sedan wit 137.800 km b.j. 1988

11 Peugeot 2O5 1.1 Accent rood 61.200 km b.j. 1992

11 Fiat Uno 45S rood A 40.900 km

1 Toyota Carina E 5-dW. groen met 92.300 km

I Seat Ibiza 15OOi XL beige met 64.100 km

II Toyota Carrolla 16OO XLi gr.met 107.000 km

l Seat Ibiza 1 .2i GLX groen met 1 1 1 000 km

b.j. 1991

b.j. 1992

b.j. 1992

b.j. 1992

b.j. 1991

16.500,-

11.900,-

23.950,-

16.950,-

19.750,-

14.950,-

14.500,-

13.500,-

15.750,-

12.500,-

22.500,-

12.950,-

17.5OO,-

9.950,-

Bij ons staan ook andere occasions met
Gele en Rode Kaarten.

De Rode en Gele Kaarten zijn uitgedeeld
van 29 t/m 31 augustus

Wij zijn altijd in om zaken te doen!

WISSELINK
Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

Vishandel v.d. Groep
'Spakenburg'

DINSDAGS BIJ DE KERK

HOLLANDSE NIEUWE
per stuk

5 voor

KIBBELING
SPECIALE TIJD GEBAKKEN 200 gram

FA M l LI EZ AK (met saus naar keuze gratis)

GEBAKKEN BOKKING
per stuk

4 voor

Vel» soorten
gebakken vis

2,25
10,00

3,50
10,OO

1,50
5,OO



Theo Terwel opent in oktober
nieuw pand aan Industrieweg
Autoschadebedrij f Theo Terwel
opent in oktober een nieuw pand
aan de Industrieweg 19. De oude lo-
catie aan de Burgemeester
Galleestraat was te klein geworden.
Het bedrijf is in de afgelopen acht
jaar als het ware uit haar jasje ge-
groeid. De nieuwe werkplaats op
het industrieterrein heeft een op-
pervlakte van 450 vierkante meter.
"We gaan er dus flink op vooruit",
aldus Theo Terwel. "Maar daar wa-
ren we ook wel aan toe".

Theo Terwel begon acht jaar geleden
met een eigen autoschadebedrij f.
Daarvoor werkte hij twaalf jaar lang
voor diverse schadebedrijven en gara-
ges in deze regio. "In het begin is het

best wel spannend als je voor jezelf be-
gint. Het is toch afwachten hoe het al-
lemaal gaat lopen. In de praktijk is ech-
ter wel gebleken dat als je goed en eer-
lijk werk levert, de klanten vanzelf ko-
men. Daar komt nog bij dat het heel
dankbaar werk is om te doen, want in
de meeste gevallen gaat het toch om
mensen die een ongeluk hebben gehad
met de auto of motor", aldus Terwel.
Naast schadegevallen houden Theo
Terwel en zijn vier personeelsleden
zich ook bezig met het spuiten van BMW-
motorfïetsen.
"Wij zijn daar in de loop van de jaren
als het ware specialist in geworden en
vanuit de hele regio weten ze ons te
vinden. Zelfs vanuit Nijmegen komen
ze naar ons toe".

Applaus voor Franse dansgroep
tijdens optreden op Marktplein
De Vordense dansgroep De
Knupduukskes kreeg zaterdag be-
zoek van de Franse dansgroep "Bro
Gwen Ran" uit Guerandais in
Bretagne. De groep bestaat uit 45
persoenen en is voor enkele dagen
ondergebracht bij leden en kennis-
sen van "De Knupduukskes". Samen
met de folkloristische dansgroep
uit Vorden gaf "Bro Gwen Ran" za-
terdagavond een gezamenlijk op-
treden op het Marktplein. Wonder
boven wonder bleef het droog en
kon het publiek, waaronder vele va-
kantiegangers niet alleen genieten
van "De Drikusman", "De
Zonnebloem", "Riepe-riepe garsten"
van "De Knupduukskes" maar bo-
venal van de Franse groep.

De Fransen werden bij hun optreden
ondersteund door fluitisten, harmoni-
caspelers, zelfs een doedelzak ontbrak
niet en vermaakten het publiek opper-
best. De kinderen brachten dansen zo-
als "La Violette"; La Saboliee" en "Les
Cabourets". Dat laatste een dans met
kleine stoeltjes. De ouderen waarbij
met name de fraaie kostuums van de

mannen opviel dansten voor het pu-
bliek totaal onbekende dansen als "Kas
Haber", "Pack Pi", "Dans ar podoufer".
De dansen lijken in de verste verte niet
op hetgeen de folkloristische dansgroe-
pen in Nederland op hun repertoir
hebben. De Fransen hebben hun eigen
cultuur en dansen veelal in een grote
kring. Frida en Rinus Pelgrum hadden
voor hun^fcten nog een leuk item in
petto. Zij waren deze avond als "ouder-
wets bruidsspaar" verkleed en hevig
verliefd op elkaar! Omdat het toch al
druk genoeg was op het Marktplein
was de br^riskoe maar thuis gebleven.
Voor zompig hadden "De Knup-
duukskes" voor haar Franse gasten een
gezellige bijeenkomst bij de Kapel in
de Wildenborch georganiseerd. Hier
werd onder het genot van een glaasje
gebarbecued en stond er een wedstrijd-
je klootschieten op het programma.

Voor maandag staan er voor de Fransen
bezoeken aan het Sint Jozef
Verpleeghuis in Deventer en Groot
Graffel in Warnsveld op het program-
ma. Dinsdag maakt de groep een trip
door

Mode Infodagen van 28 tot 31 augustus:

Kinderafdeling Visser Mode flink uitgebreid
De afgelopen dagen is er hard ge-
werkt bij Visser Mode in Vorden. De
kinderafdeling van de modezaak
aan de Burgemeester Galleestraat is
flink uitgebreid en biedt een rui-
mere collectie met diverse nieuwe
merken. Het grote verschil met de
oude kinderafdeling is dat er een
speciale hoek gecreëerd is voor de
jeugd tussen de 10 en 16 jaar oud
waar het accent ligt op de wat stoer-
dere kinderkleding.

De uitbreiding van de kinderafdeling
werd mogelijk gemaakt doordat Visser
Mode haar jeansafdeling heeft geïnte-
greerd heeft op zowel de dames- als hè
renafdeling. Hierdoor kwam de ruimte
vrij waar vroeger de spijkerbroeken en
andere jeansprodukten hingen. Vol-
gens Henco Elbrink van Visser Mode
was de kinderafdeling uit haar jasje ge
groeid. "Er komen steeds meer nieuwe
merken bij. Daarnaast wilden wij een
speciale hoek creëeren voor de wat ou-

dere jeugd. Je moet dan denken aan
kinderen tussen de tien en zestien jaar
die vaak een hele andere smaak heb-
ben dan hun jongere broer of zus.
Meestal kiezen ze voor de wat stoerde
re merken zoals Pointer, Lee, Rags of
Salty Dog. En die hangen dus nu in het
nieuwe gedeelte van onze kinderafde
ling", aldus Henco Elbrink.
Visser Mode houdt van woensdag 28
tot en met zaterdag 31 augustus zoge
noemde Mode Infodagen waar de klan-
ten kennis kunnen maken met de nieu-
we najaarsmode. Verder worden er op
donderdag 5 september vier mode-
shows gehouden met alle nieuwe
trends voor man en vrouw. Tijdens de
koopzondag op 15 september is het
mogelijk om bij Visser Mode aan te
schuiven voor een modebrunch. Onder
het genot van koffie, soep en broodjes
kan men op een leuke manier kennis
maken met de nieuwe mode. Tot slot
worden op donderdag 19 september de
drie seniorenshows gehouden.

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank reizen kunt
boeken, is u vast al bekend.

Maar weet u ook dat elke reisverko-

pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen

voor nog aantrekkelijker prijzen. Loop snel

eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

Canada, Toronto
vanaf 5/5,— p.p.

Vertrek: augustus, september en oktober.

Malediven
vanaf 1.496,— p.p.

Vertrek: vanaf 8 oktober.
U vliegt rechtstreeks per charter naar deze
paradijselijke bestemming.
Minimaal 2 personen.

Lissabon, campingvlucht
nu voor 450,— p.p.

Vertrek: 2 september voor 8 en 15 dagen.

Kreta, Chersonissos
vanaf //5,— p.p.

Vertrek: diverse vertrekdata in augustus en
september.
App. Maria Flora en Elia & Tina. Goed ge-
situeerde 2-kamerapp. met zwembad.

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vimlcn: 0575-557837; Hengelo: 0575-468440; Steenderen: 0575-45X10.5
Kcijcnborg: 0575-4684X0; Haak: 0575-557878; Widiinoiul: 0575-557865

Zifembad langer open
Zwembad "In de Dennen" dat vorig jaar meer dan 60.000 bezoekers, trok heeft
tot dusver in 1996 ruim 30.000 bezoekers kunnen begroeten. Men hoopt dat
het seizoen met 3ftÜOO bezoekers kan worden afgesloten. In de afgelopen tien
jaar was 1993 nopR-amatischer. Toen bleef de "teller" steken op 31.526 bezoe-
kers. Officieel zal het zwembad zondag l september worden gesloten. Dit week-
end werd besloten het bad nog twee weken langer open te houden en op zon-
dag 15 september te sluiten. Wel op voorwaarde dat de weersomstandigheden
van dien aard zijn dat de langere openstelling verantwoord is. Ook zullen de
zwemlessen wat langer doorgaan. Tot slot is er dit weekend Moonlight
Swimming. Ook dit is onder voorbehoud want de temperatuur moet wel min-
stens 25 graden Celsius bedragen. Voor meer informatie kan men bellen met
zwembad In de Dennen.

Extra krant koopzondag
Op zondag 15 september is er weer een koopzondag in Vorden. Weekblad
Contact geeft in het kader hiervan in week 37 een extra krant uit. Kopy en ad-
vertenties voor deze krant dienen uiterlijk bij ons binnen te zijn op

woensdag 28 augustus De redactie

2 bos bloemen naar keuze f 8,95

2 Begonia's

f9,95

DE VALEWEIDE-bloemen



mode voor
het héle gezin
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TüBijte
• fachinnfashion

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

Alleen in
Lichtenvoorde, Vorden en

Wierden houden wij deze week

Wees er snel bij, want u koopt nu zomerkleding tegen

SUPERLAGE PRIJZEN!!!

ZOEK MAAR UIT!!!!!!

Nu in
Hoogpooltapijt
"Charmant"
4ÜÜ breed, op jute rug.
In herfst , marine
of olive. nu p.m.

"Ecoline" Jabolook tapijt'
400 breed, op jute
rug OP=OP
Van 109,-nu

"Metro' Antraciet
slaapkamertapijt
400 breed, op jute rug
OP=OP Van 79,- nu

"Kansas" boucle
woonkamertapijt,
400 breed, OP=OP
Van 139,- nu

aanbieding:
_««(MMBMiitaiiLr> ^^

'Tanger' Gold moderne boucle

Tapijt leggen
6RATIS!

4ÜÜ broed, op jute rug
OP=OP Nu voor

139,-
"Mozaik" groen
zwaar woltapijt

4ÜÜ breed, op jute rug
Van 269,- OP=OP Nu

239.-
RUIME KEUS IN PARKET EN LAMINAAT!

Laminaat Saphir 4000
diverse kleuren, nu per m2

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

lic ook onze
parket/laminaat shop!

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545 - 47419O

MAAKT W£T

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

Kom gerust eens langs voor een gord advies.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

• binnen/buiten
whirlpools

• infrarood sauna's
• badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

St. Ouderenzorg Ruurlo - Vorden
lokatie De Bundeling

't Bikkelder 101 • 7261 BE Buurlo • 0573 452828 • Fax: 0573 452876

Rommelmarkt
zaterdag 31 augustus

van 10.00 uur- 15.00 uur.
bij DE BUNDELING

Koop een portie lekker patat!

Met uw bijdrage steunt u de inrichting van
de nieuwe tuin!

dan naar:

"Slank-klup"
Een vertrouwde naam in heel

Nederland

f7.95
per week

Inschrijfgeld: f 22,-

+ f 7,95 1e weging

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
- Goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:
Hengelo. 'Ons Huis', donderdag 19.00 uur. Els Dijs. tel. (0314) 36 06 05
Ruurlo, café-rest. De Keizerskroon, donderdag 18.45 uur. Judith Hulscher, tel.
(0573)453644
Vorden. Dorpscentrum, dinsdag 18.45 uur. Bea Wassink, tal. (0573) 45 30 73
Warnsveld. café-rest. De Pauw, dinsdagavond 18.00 uur. Wil Nengerman. tel.
(0575) 51 77 96

Onze kracht: persoonlijke aandacht



SPORT-
NIEUWS

V o e t h ei /

NVC-Vorden
Vorden moest afgelopen week aantre
den in de bekerwedstrijd tegen NVC uit
Netterden. In het begin van de wed-
strijd was het voor beide ploegen aftas-
ten. Zonder Peter Hoevers (vakantie)
maar met de debuterende Erik
Oldenhave die van De Graafschap is ge
komen, dicteerde Vorden het spel. Na
20 minuten spelen werd een voorzet
door Ronald de Beus door Mark van der
lindne tegen de lat gekopt. Tien minu-
ten later profiteerde Mark van der
Linden door een foutieve uittrap van
de keeper te onderscheppen. Hij wist
de keeper te verschalken met een
mooie lob (0-1).
Na de theepauze combinerde Vorden
zuiverdere en sneller. In de 65e minuut
liet Dennis Wentink een lange pass los
op Maïk van der Linden die zich niet
bedacht en onhoudbaar uithaalde. Een
kwartier voor tijd bepaalde Mark
Sueters de stand op 0-3. Al met al een
goede partij voor Vorden en matig spel
van NVC. Dinsdag 27 agustus speelt
Vorden voor de volgende bekerwed-
strijd tegen Be Quick uit Zutphen.

Ratti
Het eerste zondagsteam van Ratti
mocht dinsdag 20 augustus weer de
wei in. Tegenstander in deze oefenwed-
strijd was het team van Markelo. Het
klasseverschil tussen beide ploegen
werd al snel duidelijk. Toch kon Rati
het de eerste 25 minuten aardig bij-
houden. Ron Hartman scoorde de eni-
ge treffer voor Ratti. De eindstand
werd 1-12.
Afgelopen zondag was EGW de tegen-
stander. Dit team is ingedeeld in de-
zelfde klasse als Ratti en dus een
mooie graadmeter. Ratti had in het be-
gin van de wedstrijd een klein spelo-
verwicht, maar kon dat niet in doel-
punten uitdrukken. De kansen die ont-
stonden werden helaas gemist. In de
tweede helft drong Ratti ook weer aan,
maar ook dit keer vielen de goals aan
de andere kant. Alleen Guido Mullink

zag kans om te scoren voor Ratti. Het
een geflateerde 5-1 uitslag voor EGW
ging Ratti weer huiswaarts. Donderdag
wordt er nog geoefend tegen de afde
ling Zaterdag en op zondag l septem-
ber is Vorden 3 de tegenstander. De
competitie begint voor Ratti Zondag l
op 8 september.

Duivensport
Leden van PV Vorden hebben dit week-
end deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Lommei. Uitslag: E. Bruinsma l,
16, 19; C. Bruinsma 2, 6, 7, 9, 11; W.
Oldenhave 3, 17, 18, 20; H. Stokkink 5;
P. de Keyzer 8; M. Olieslager 10, 12; T.
Wesselink 13; A en A Winkels 14; D. de
Beus 15.

Beachvolleyal
Zondag organiseerde gasterij
Schoenaker een beach-volleybaltoer-
nooi welke aan de achterzijde van de
gasterij aan de Ruurloseweg werd geor-
ganiseerd. Het was de eerste keer dat
een dergelijk sportevenement in
Vorden werd georganiseerd. Er deden
12 teams mee die een hele competitie
speelden. Het bijzondere aan dit toer-
nooi was dat de ploegen niet alleen of
twee heren of twee dames binnen de
lijnen mojj^en brengen. Ook gemeng-
de tea^J konden meedoen.
Uiteindelijk bleek het sterke geslacht
toch de overhand te hebben. In de hal-
ve finale won het team Paul Wiggers
en Willem Schmitz van het team
Gerben MÉKlnk en Ewald Ernst. In de
andere hl^e finale won het team
Sander Roelvink en Jeroen Fleming van
Wim Bosch en Nico Ligtenberg.
Uiteindelijk werden Sander Roelvink
en Jeroen Fleming winnaar door in de
finale van Paul Wiggers en Willem
Schmitz te winnen. Het duo Wim
Bosch/Nico Ligtenberg werd derde en
het duo Gerben Mullink en Ewald
Ernst legde beslag op de vierde plaats.

D a m m e
Het team van Dostal l heeft ter voorbe-
reiding op de competitie een oefen-
wedstrijd gespeeld tegen de kersverse
eersteklasser DCA uit Apeldoorn. De
Apeldoorners bleken weinig in te bren-
gen tegen het geschut van de
Vordenaren. Dostal l wist de wedstrijd
met 18-6 te winnen.

M o t o r c r o s s
De Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" hield zaterdagmid-
dag op het eigen crossterrein "Delden"
de laatste wedstrijd van het seizoen
1996. Onder leiding van wedstrijdlei-
der Gerrit Arfman gingen 23 coureurs
van start die er een spannende wed-
strijd van maakten.

De uitslagen waren als volgt: Klasse
jeugd 60-80CC: l Nico Reurink, Neede;
2 Roger van Rosmalen, Neede; 3 Rik
Broer, Almen; 4 Daimler Eysink.Neede;
5 Jasper Schutten Neede. Klasse
Recreanten: l Johan Braakhekke,
Barchem ; 2 André Schoemaker,
Warnsveld; 3 Martin Voskamp
Hengelo; 4 Joop Wuestenenk, Zelhem;
5 Hans de Gier, Hengelo.
Klasse 125 CC: l Erik v.d.Kamp Vorden;
2 Erwin Plekkenpol, Hengelo; 3 Harold
Groot Roessink, Vorden; 4 Arno
Linnenbank.Vordej^ 5 Jan Groot
Enzerink.Vorden.^P^uperklasse: l
Stephan Braakhekke.Vorden; 2 Marcel
Bulten, Vorden; 3 Winand Hoenink,
Vorden.

Nu de laatste w^Btrijden verreden
zijn, zijn ook de crabkampioenen bij
"De Graafschaprijders" bekend. Dit
zijn: Klasse Jeugd: Rik Broer uit Almen;
Klasse 125 CC Erwin Plekkenpol uit
Hengelo; Klasse recreanten Johan
Braakhekke uit Barchem; Super Klasse
Marcel Bulten uit Vorden. Deze club-
kampioenen zullen op de jaarlijkse
feestavond in februari 1997 worden ge
huldigd. -

Sparta houdt open les
in sporthal op
zaterdag 7 september
Gymnastiekvereniging Sparta houdt
op zaterdagmiddag 7 september een
open les in sporthal 't Jebbink. Op deze
manier wil de vereniging aan de sport-
liefhebers laten zien wat Sparta alle
maal te bieden heeft. Bij de
Gymnastiekvereniging Sparta stat ge
zelligheid en sportiviteit hoog in het
vaandel. Tijdens de open les zullen di-
verse onderdelen te zien zijn zoals
gym, turnen, aerobic, stepaerobic, jazz
en recreantengymnastiek. Er bestaat
de mogelijkheid om mee te doen aan
de open les. Ook heren zullen zien dat
sommige lessen niet alleen voor dames
zijn weggelegd. Zie ook advertentie.

Natuurwandeling
Het Wereld Natuurfonds houdt maan-
dag 2 september een avondwandeling
over landgoed Het Enzerinck in
Vorden. Het vertrek van de wandeling
is vanaf de poort van het landgoed aan
de Almenseweg. Aan de deelnemers
wordt een bescheiden bijdrage ge-
vraagd. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Job Teeuwen (43
11 98).

Expositie
Vanaf zondag l september tot en met
zaterdag 5 oktober exposeren Feico
Hajonides uit Zutphen en Casper
Hoogzaad uit Rotterdam in de Galerie
van Agnes Raben aan de Nieuwstad 20
in Vorden. Deze expositie omvat een
twintigtal beelden en reliëfs in brons,
cement, goud en metaal van de beeld-
houwer Feico Hajonides. Een gedeelte
van de beelden is ook geschikt voor
buiten. Van Casper Hoogzaad zijn er
een vijfentwintigtal schilderijen te
zien. Her merendeel is geschilderd in
tempera op paneel of doek.

Gratis roomijstaart van
"De Buurman" bij
volle spaarkaart
Kwalitaria "De Buurman" is afgelopen
week met een nieuwe spaaraktie ge
start. Alle klanten krijgen bij binnen-
komst een spaarkaart en voor elke vijf
gulden die men besteedt aan friet of
andere snacks ontvangt men een zegel.
Iedere volle spaarkaart wordt beloond
met een heerlijke roomijstaart. Deze
taart is maar liefst opgebouwd uit drie
smaken. Zie ook advertentie.

Theater Onder de Molen
sluit zomerseizoen af
Het Theater Onder de Molen in Linde
sluit op woensdag 28 augustus haar zo-
merseizoen af. Op het programma
staan optredens van de uit Lochem af-
komstige schrijfster Dini Hiddink,
troubadour Gery Groot Zwaaftink, gi-
tarist Arnold Slaghek, Peter Hoefnagels
en Ben Rogmans.
De opbrengst van de voortelling is be
stemd voor de restauratie van de mo-
len. Aangezien er maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, is het
raadzaam om van te voren kaarten te
reserveren. Voor meer info kan men
bellen met 55 69 87.

Hackfortlezing
De Vereniging Natuurmomenten
houdt op dinsdagavond 3 september de
laatste Hackfortlezing van dit seizoen.
In Kasteel Hackfort zal op deze avond
de diapresentatie "Landgoederen en
kastelen van Vorden" voor het voet-
licht gebracht. Deze lezing is een
"must" voor de vakantiegange, die wat
meer wil weten over het ontstaan van
het Achterhoekse landschap. De avond
heeft plaats in de Van Westerholtzaal
van het kasteel. Voor meer inormatie
kan men bellen met de VW in Vorden
(55 32 22).

AUGUSTUS

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

28 Theatervoorstelling "Onder de mo-
len" in Linde

28 Zwembad: proefzwemmcn
28 Welfare De Wehme: handwerken
28 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
29 Bcjaardenkiïng: Dorpscentrum
29 Wielerronde van Wichmond
30 Zwembad: diplomazwemmen
30-31 Oranjcfcest Wichmond
31 Zwembad: diplomazwemmen
31 Zwembad: kampioenschappen

zwemmen

SEPTEMBER

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

l Zwembad "in de Dennen", laatste
openingsdag

1 Oranjeloop Wichmond
2 VW Avondwandeling bij 't Enze-

rinck
3 VW Lezing "Landgoederen en Kas-

telen van Vorden" bij 't Hackfort
3 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-

ten
3 HVG Dorp Fietstocht
4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
4 HVG Linde Schaapherder Abbink,

Eibergen
4 Bloemschikken Floralia
7 Info-markt Dorpscentrum
8 Concours Hippiquc bij Kasteel

Vorden
10 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-

ten
10 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg
11 Welfare Handwerken Wehme
11 Bloemschikken Floralia
11 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 Bejaardenkring Dorpscentrum
14 Open Monumentendag VW
15 Natuurwandeling Landgoed Vor-

den VW
15 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en wer-

ken in Afrika
18 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
18 ANBO Middagfietstocht, info:

55 17 95. Vertrek vanaf het Kerk-
plein

19 Bloemschikken Floralia
19 Bingo HVG Wildenborch
20-21-22 Floralia Tentoonstelling Dorps-

centrum
21 PKV Jongdierendag bij drukkerij

Weevers
22 Herfstfeesttocht VRTC de Herberg
22 Koffieconcert Kranenburg-Concor-

dia bij Gasterij Schoenaker
22 Fietstocht Volksfeest Linde
24 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg
25 Welfare Najaarscontactmiddag Weh-

me
25 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
26 Bejaardenkring reisje
26 Revue Volksfeest Linde
27 Vogclschieten Keizerschieten Volks-

feest Linde
27 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

over ouderen en de Wet
Voorziening Gehandicapten, tel.
55 20 03

28 Volksspclen dansavond Volksfeest
Linde

Orienteringsrit
De Oranjecommissie Medlertol houdt
zondagmiddag l september een fiets-
orienteringsrit. Het vertrek is vanaf het
Wapen van het Medler. De lengte be
draagt 30 kilometer. Onderweg dienen
enkele opdrachten uitgevoerd te wor-
den. Zie ook advertentie.



BECKER KEUKEN
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er
deskundig en graag geadviseerd. Al uw wensen kunt u in vervulling laten
gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keukens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN

1946

Activiteiten
programma

96/97
gratis afhalen bij

WV en bibliotheek
In uw woonplaats

of bel 0575-51 5589

de blauwe hand |
(0575) 55 22 23 vorden^^ ^^ CO
burg. galleestraat ^^•^^B fo
36

OPRUIMING

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

een H R ketel huren!
0575551546

er,

TAAL-
CURSUSSEN

2 september 1996
beginnen in Vorden
Engelse en Duitse
cursussen voor

en gevorderd

n registratie:
^75§§|̂
5) 55 14 43

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:

Hïtmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2, halen 1 betalen
van 21.OO tot 22.OO uur

met DJ Rene

Licht door NOCI LICHT

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

i»
l THEO TERWEL l

AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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 helemaal 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 lestijden en

lesgeld,

vanaf 21 augustus kunt u bij ons terecht.

U kunt zich ook telefonisch opgeven.

vanaf 21 augustus
dagelijks, ook
telefonisch

Don't
just do it.

Ooit
right.

DANCE

S C H O L I E R E N :

LOCHEM:
ZONDAG l SEPT. EN VRIJDAG 6 SEPT.

17.00-19.00 UUR

NEEDE:
MAANDAG 26AUG. 1915-20.30 UUR IN

"ZAAL MEYERS"

RUURLO:
DINSDAG 3 SEPT. 18.15-19.30 UUR IN

"DE LUIFEL"

GEESTEREN:
WOENSDAG 4 SEPT. 17.00-18.00 UUR IN

"ZAAL BAAN"

BORCULO:
WOENSDAG 4 SEPT. 18.15-19.30 UUR IN

"ZAAL PETERS"

LAREN:
DONDERDAG 5 SEPT. 18.00-19.15 UUR

IN "ZAAL STEGEMAN"
i.v.m. de larense kermis inschrijven op donderdag,

maar de lessen worden gegeven op maandag

VORDEN:
ZATERDAG 7 SEPT. 18.00-19.15 UUR IN

HET DORPSCENTRUM

inschrijfgeld ƒ10,-

MASTERS

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

i ! ' l \ \ t j

Overweg 16, Vorden, telefoon (0575) 55 34 33

fit + slank
de afslankcursus voor jong en
oud in samenwerking met de
ZorgGroep Oost Gelderland

Bol voor informatie
(0575) 55 34 33

CURSUSAANBOD
- Tri-chem Textielverven beginners
- Tri-chem Textielverven gevorderden
- Houtdecoratie
- Werken met servetten
- Kaarsen decoreren
- Wenskaarten maken enz.
of bel voor 'n GRATIS informatieavond (om geheel vrijblijvend te bekijken
wat de vele mogelijkheden zijn)
Opgave voor 7 september a.s. bij*
Yvonne Beerten of Marian Huurneman
Pr. Irenestr. 3 Ringweg 30A
7271 GA Borculo 7156 SH Beltrum
Tel 0545 - 274039 Tel. 0544 - 464164

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Biej ons in d'n Achterhoek
Now de bouwvekantie veurbiej is begint ze in Vodd'n an u n paar dinge te
warken die de moeite weerd bunt. Biej de Wehme staot de containers al
die zo dadelijk as huusvesting mot dienen vcur de hm waorvan 't huus
wod af-ebrokn. Veur eur zal ut neet metvaln now ze an 't oaverhuuzen
mot. Veur jongere hui gif dat vake al un heleboel rompslomp, veur olde-
ren komp daor de emoties ok nog biej. Daorumme van dizze plaatse volle
sterkte veur eur.
't Tweede, waor ok now anstalten veur emaakt wod, is 't fietspad nao 'n
Kranenberg. Al heel wat jaorn was 't in de penne, al zolange da'j d'r haos
neet meer in geleuven dat 't t'r nog ooit kwam. Maor now vegange don-
derdag de directiekeet d'r met un grote krane is neer ezet, mo'w annem-
men dat 't allemaole deurgeet. En daor zölt ze op 'n Kranenberg hard-
stikke bli'j met wean. A'j de krante kont geleuven zal 't hele stuk nao
Reurle in de loop van 't volgend jaor klaorkommcn. Maor daor zit nog un
paar haöke en ogen an wat de grond betreft. Dus al te vaste rekkent d'r
maor neet op. lej kont gauw wat zeggen maor waormaakn is 'n tweede.
Dat he'w vegange donderdag biej Toon nog met-emaakt.
Zoas wel vaker waa'w den aovund biej Toon an 't kaarten, 't Was nog lek-
ker weer dus zatte wicj d'r met buuten, 't kon jao zo 'n lesten aovund
wean da'w in de tuinstuule konnen zitn. Wicj hadn net un paar potjes
klaverjassen edaon too d'r opens un grootn hond langs 't huus geiseln.
"Kom hier", hcurn wiej metene rearn. De hui waor 'n hond van was
kwammen uut Lochem. Zee was nog un nichte van Riek. Zee waarn
gewend mekare zo now en dan 's op te zuukn. De hond ston onderhand al
met de peute veur de deure van de bicjkökken.
"Oh", zei Riek, "daor stcet 'n gebraojen henne af te koelen, die hef Toon
vandage eslacht. 't Was nogal 'n grootn, die ko'w met ons beiden nooit in
een keer op. Daorumme doe'k um maor an gebraojen posjes in de diep-
vries, da's makkelijk a'j 's un keer weinig tied hebt".
"Sheila gao liggen", zei de neavc en de hond lei zich mctcne vlak, hce
luustren prima. "Jao, den is goed af-cricht, den kump voort neet weer op
de bene". Maor dat had e edach.
't Was un hötjen later, too 't grote lech begon uut te gaon dat Toon opcns
zei: "Waor is ow hond?"
"Oh, mien kippe", vloag Riek oavercnde die zaog dat de dcurc van de
biejkökkcn los ston. Maor 't was al te late. De grond lei bezaaid met an-
evretten stukken van de henne.
"Zo'n rothond", zei de neavc, "lej kriegt wel un kippe van micn weer". Hce
bestraffen de hond wel maor ging um gelukkig neet afranselen,
't Geet den hond ok al net as de mensen", zei Toon, "hce heurt wel goed
maor hee luustcrt slcch maor geef um 's ongeliek. Want wie lust t'r now
gin lekker gebraojen kipkcn, biej ons in d'n Achterhoek."

l i.

Indoor Sport Vorden start
nieuwe cursus Fit + Slank
Fit + Slank is een 12-weekse inten-
sieve cursus waarin wordt gewerkt
aan uw voedings- en beweeggedrag
zodat uw overgewicht van twee kan-
ten wordt aangepakt; minder ener-
gie opnemen en meer energie ver-
bruiken. De cursus streeft naar ver-
andering in leefstijl zodat uw nieu-
we gewicht ook op lange termijn ge-
h and h aal t blijft.

Fit + Slank is een cursus, gericht op
mensen met overgewicht die blijvend
gewicht willen verliezen en die hierbij
steun kunnen gebruiken. Het is een in-
tensieve cursus waarbij gedurende
twaalf weken een diëtiste een uur per
weck met de cursisten werkt aan het
veranderen van hun vocdingsgedrag.
Aansluitend op dit uur wordt een uur
bewegen aangeboden. Het vocdingsge-
deelte van de cursus wordt verzorgd
door een diëtiste van de Zorggroep

Oost Gelderland en het bewegingsge-
deeltc wordt door een sportinstructri-
cc van Indoor Sport Vorden begeleid.
Zo wordt het afslankresultaat door de
combinatie van voeding en bewegen
optimaal benut. In het bcweegpro-
gramma komen alle vormen van bewe-
gen bij Indoor Sport Vorden aan bod.
Het concept van Fit + Sla«k draait bij
Indoor Sport Vorden al enige tijd en de
resultaten zijn zeer positief; vooral de
cursisten die na de cursus blijven be-
wegen handhaven ook op langere ter-
mijn hun nieuwe gewicht.

Op zaterdag 7 september is er een in-
formatie bijeenkomst bij Indoor Sport
Vorden. U heeft dan de mogelijkheid
vragen te stellen en om te kijken of de-
ze cursus wat voor u is. Om voor deze
bijeenkomst een plaats te reserveren
belt u (0575) 553433. Zie ook adverten-
tie.

Bridge
Op 2 september start de in april opge-
richte maandagavondclub - BC Vorden
haar eerste seizoen. De club telt op dit
ogenblik 31 leden. Er is dus ruimte om
te groeien. De aanloopkosten wrden
voor een groot deel gesponsord door de
Rabobank en SNS Bank. Op 25 septem-
ber opent de woensdagmiddagclub -
BZR Vorden - haar zevende seizoen.
Beide clubs zijn "rookvrij" en houden
zitting in het Dorpscentrum. Voor
meer info: 55 24 86.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

EHBO
De Afdeling Baak en Vierakker van de
EHBO start bij voldoende deelname in
september met een nieuwe opleiding
voor het eenheidsdiploma. De cursus
omvat zestien lesavonden van twee uur
en wordt afgesloten met een examen.
Zie ook advertentie.

Opening Studio Contact
één zeer speciaal: een bruidegomspij p.
Deze prachtig versierde Goudse pijp
wordt normaliter geschonken aan de
bruidegom bij zijn huwelijk.
Directeur Weevers en zijn collega A.
Mol (StudioMol) namen de pijp in ont-
vangst. De maakster van de pijp, me-
vrouw F. Kok, vertelde erbij dat dit een
wel zeer passend cadeau was voor dit
zakelijke "huwelijk". "Zolang u deze
pijp heel houdt, zal het huwelijk ook
stand houden", aldus mevrouw Kok.
Bij Studio Contact kan de klant terecht
voor het afgeven van berichten en ad-
vertenties voor het Ruurlose weekblad
Contact.
Het maken van reportages van diverse
gebeurtenissen is het werk van me
vrouw M. Mol voor het weekblad. Voor

familiedrukwerk kan men ook terecht
bij Studio Contact. Dat wordt bespro-
ken en opgemaakt in Ruurlo en ge
drukt in Vorden.
Zeer persoonlijke kaarten behoren nu
ook tot de mogelijkheden, want Mol
kan zo'n speciale kaart ontwerpen.
Brochures en folders worden voor be
drijven, verenigingen en andere in-
stanties zijn de hoofdmoot van het ont-
werpbureau.
Handelsdrukwerk in de breedste zin
van het woord wordt er ontworpen en
kan door Drukkerij Weevers worden
gedrukt en afgewerkt tot in de puntjes.
Naast het filiaal in Ruurlo heeft druk-
kerij Weevers uit Vorden ook een vesti-
ging in Zutphen en agentschappen in
Warnsveld, Hengelo en Steenderen.

Donderdag 22 augustus hingen aan
het pand Barchemseweg 7 de vlag-
gen uit. Dat had een zeer bijzondere
reden: 's middags werd Studio
Contact geopend met enig feestelijk
vertoon.

De toegang tot het pand was dichtge
maakt met kranten, niet zomaar kran-
ten, nee, diverse edities van Contact,
uw eigen weekblad. Studio Contact is
het samenwerkingsverband tussen
Drukkerij Weevers BV en Studio Mol.
De directies van beide bedrijven waren
met hun familieleden aanwezig om de
feestelijke opening bij te wonen.
Daarvoor was de voorzitter van de
Ruurlose Ondernemers Vereniging
(ROV), mevrouw A. Lievestro, naar de
Barchemseweg gekomen. Zij verrichtte

de opening van de nieuwe studio door
dwars door de papieren deur te stap-
pen, onder het toeziend oog van de
aanwezigen. In haar toespraak zei ze
blij te zijn dat er opnieuw een bedrijf
was gevestigd in het betreffende pand.
"Dat is goed voor de bevolking, goed
voor de ROV, goed voor Ruurlo. Wij zijn
blij met de komst van Studio Contact,
ook omdat daarmee een nieuw ROV-lid
is gekomen." Zij overhandigde een
prachtige plant namens de ROV.
Namens Studio Contact overhandigde
directeur L.G. Weevers j r. aan mevrouw
Lievestro een boeket bloemen, verge
zeld van een dankwoord. Tot in het be
gin van de avond was er in de nieuwe
studio aanloop van mensen die hun be
langstelling toonden. Verschillende ca-
deau's werden aangeboden, waaronder .



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 1 40/200 van 89,=

2 persoons 200/200 van 149.= nu 99,--

litsjumeaux 240/200 van 179.= nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -pers als litsjum.)

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk
en hollofil vulling l persoons 1 40/200 van 179,=

2 persoons 200/200 van 259,= nu 179,--
lits jumeaux 240/200 van 319,= nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -pers als litsjum.)

WOLLEN DEKBEDDEN:
Wollen 4 seizoenen dekbed van Paradies met
een 1 00% scheen/vollen vulling en een 1 00%
katoenen tijk.

1 persoons 140/200
van 349,-

2 persoons 200/200
van 559,- nu 489, •

Lits Jumeaux 240/200
van 669,- nu 589,-
Ook leverbaar in extra lang.
(zowel l persoons als litsjumeaux

Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheer-wollen vulling en een 100% katoenen
tijk

1 persoons van 279,= v

2 persoons van 399,= voor 319,--
lits jumeaux van 439,= voor 369,--

Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers als litsjum.)

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 10% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 140/200 van 399,= n

2 persoons 200/200 van 699,= nu 399,--
lits jumeaux 240/200 van 799,= 011499,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux, resp 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599,= nu^ 99* "

2 persoons 200/200 van 899,= nu 649,--
lits jumeaux 240/200 van 1099,= nu 799,-

DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN

O.a. de merken; CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS, BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 29, OO

l persoons kinderdessins
vanaf 29, OO

2 persoons
vanaf 49,00

litsjumeaux
vanaf 59,00

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

SLAAP-
ZAKKEN

Polydaun
slaapzakken met

synthetische
vulling en

katoenen tijk-

HALVE
PRUS

vanaf
ƒ39,-

SPREIEN
Restanten in rille

o voor de
Halve prijs
KATOENEN

SPREIEN
in geel, blauw en naturel

1 persoons van ƒ 149
nu ƒ 79,-

2 persoons van ƒ 199
nu/ 109,-

Lits Jumeaux ƒ 239
nuf 129,-

SYNTHETISCHE DEKENS
persoons 160x240 van 119,- voor 79,-

voor 99,-

KEUKEN
KEUKEN SETS
KEUKENDOEK + THEEDOEK [Elias, DDDDD en Jorzolino)

van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.
van 3.95 nu 4 voor IO,OO

THEEDOEKEN ASSORTIE
Jorzolino 8,95 nu 5 voor 29,95

PANLAPPENSET
vanaf 7,90 nu voor 3,95

KEUKENSCHORTEN vanaf 9,95

HALFLINNEN THEEDOEKEN
van 10,95 nu 2 voor 12,95

ZOMERDEKBEDDEN
Zomerdekbed met een vulling
van zijde met wol

l persoons i
van ƒ 149
Ook leverbaar in extra lang 135/220.

2 persoons 200/200
van ƒ 239 nu/

Uts Jumea /20

Zomerdekbed met een vulling
van 100% wildzijde en een
kantoenen tijk.
Heerlijk koel en anti allergisch.

KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling
en katoenen tijk, anti-allergisch.Van 29,95

nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en
een katoenen tijk, anti allergisch, goed
wasbaar en bij te vullen Van 79,= voor
69,=

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk
zacht en veerkrachtig. Van 119,=

nu voor 59,-
Dunlopillo latex kussens. Van 119,

nu voor 89,-
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

nu 2 voor 99,- nu voor 99»
Eendeveren kussen. Van 59,= voor 49,= Stevig gevuld kapokkussen.

Van 69,= voor 59,=nu 2 voor 79,- nu 2 voor

Stevig vogelverenkussen
Van 39,= voor 29,=

nu 2 voor 39,
Tevens grote kollektie
donskussens en
neksteun-kussens!

1 persoons 140/200
van ƒ 199 nu ƒ J29,-
Ook leverbaar in extra lang 140/220.

2 persoons 200/200 ^ ~~
van ƒ 289 nu ƒ 199,.

Lits Jumeaux 240/20C
van/319 n»-*

Zomerdekbed met een vulling
van 100% katoen en ook een
kantoenentijk.

Alleen in 2 persoons
200/200 ^ rt~
van/299 nuf 199,*

Zomerdekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 100%
katoenentijk.
Lichtgewicht en heel soepel.

J persoons 140/200 -rtrk

van/299 nu/ 199, •

TUINTAFEL
KLEDEN

Rond, rechthoekig en
vierkant, 3 kleuren in

een leuke ruit.
170 cm rond

van 95,00 voor 35,00
1407180 cm

van 39,95 voor 29,95
90/90 cm

van 24,95 voor 14,95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde,

vierkante en recht-

hoekige tafelkleden en

dekservetten.

Effen en gedessineerd.

20 tot 50% Korting

Douchegordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN

55x90 van 42,95 nu 34,95

60x110 van 52,95 nu 45,OO

70x140 van 79,95 nu 55,OO

WC-mat van 29,95 nu 19,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT

Van Aqua Nova, maat 55x90 cm,

kleuren zalm, blauw en oud rose

HALVE PRUS
van 79,95 nu 39,95

BADSETS (badmat+toiletmat)

van Aqua Nova met
kortingen tot 50%

Topkwaliteit baddoeken van o.a.

Seahorse, Cannon, Jorzolino en

Vossen Maat: 60x 110 cm,

nu 2 voor ƒ 25,00

WASHANDJES 6 voor ƒ 1 0,00

2 BADDOEKEN + 2 WASHANDJES

Kleuren: brique, blauw, groen en

wit. Maat 60x110 cm,

van/49.95 voor ƒ 29,95

BAD- EN STRANDLAKENS

Keuze uit wel 30 dessins en/of

kleuren. Vele aanbiedingen.

Bijvoorbeeld: badlaken uni, maat

100x170 cm kleuren: geel, rood,

blauw en groen

van ƒ 39.95 voor ƒ 29,95

HOESLAKENS
Badstof

1 pers. v!P?9,95 HU 19,95

2 pers. van 44,50 HU 29,95

litsjum. van 54,95 HU 39,95

JERSEY HOESLAKENS

100% katoenen jersey,

mooie kwaliteit

1 pers. van 39,95 OU 29,95

2 pers. van 59,50 HU 44,95

ütsjum. van 69.- OU 59,95

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen

90/200 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 79,50 nu 29,95

189/200 van 99,00 nu 39,Q5

DORMA HOESLAKENS

Gedessineerd 90/200 en 140/200

van 69,= nu p.st. 14,95
2 voor 25,00

STRETCH MOLTON

HOESLAKENS

1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers. van 42,50 nu 34,95

litsjum. van 49,50 nu 39,95

GLAD KATOENEN

HOESLAKENS VAN BORAS

Kleuren: zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.

van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

LAKENS

van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs

l -Persoons in de kleuren, wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,OO

Gedessineerde slopen
van 19,95 p. st. nu 2 voor 10,00

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damai
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRUS

DEKENS
Schitterende dekens van
100% natuurlijk materiaal.
50% lamshaar en 50% scheerwol.
Maat 160x240 cm. «on /\/\
van 299,- nu ƒ 199,00
Schitterende dekens van 100%
kameelhaar.
Maat 160x240 cm. -»«<-! /\/>
van 499,- nu ƒ 3 19,00

BADJASSEN
DAMES BADJASSEN

in badstof en 100% katoen

in verschillende kleuren en dessins

vanaf IQ,OO

KINDER BADJASSEN
vanaf

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