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Geldautomaat doorslaand
sukses: 100.000ste opname!!!

Stertocht SuCoVo

De ene SuCoVo-jubileumaktiviteit was
nog niet achter de rug of de volgende
SuCoVo-aktiviteit stond alweer voor de
deur. Dinsdag 26 juni jl. organiseerde
Sursum Corda onder de naam SuCoVo
een stertocht. De weergoden waren de
organisatoren zeer gunstig gezind.
Door deze fraaie weersomstandigheden kwamen veel toeschouwers op dit
evenement af. Vijf gastkorpsen en Sursum Corda zelf zorgden voor een muzikale show.
• Om 19.30 uur begon Sursum Corda
samen met de muziekvereniging Jubal
uit Wichmond met het programma.
Om beurten speelden zij een aantal
marsen op het grasveld voor de kerk,
onder het toeziend oog van een sportief publiek.
Ondertussen marcheerden Soli Deo
Gloria Harfsen, Crescendo Hengelo,
Concordia Eefde en Concordia Vorden vanaf verschillende punten naar
het centrum van het dorp. Tijdens hun
mars stopten ze onderweg voor een
kleine show.
Eén voor één marcheerden alle verenigingen het grasveld op. Gezamenlijk
speelden de muziekkorpsen van de verenigingen een aantal marsen, afgewisseld door optredens van de drumI>ands. Het optreden werd besloten
met het gezamenlijk gespeelde Wilhelmus. Dit samenspel klonk zeer indrukwekkend. Daarna marcheerden de
korpsen in omgekeerde volgorde weer
at.
Alle korpsen dronken ge/.amenlijk nog
De heer J. Krooi, direkteur van de Rabobank Vorden, zette mevr. J.J. Kooy-Abbink (77) op 29 juni een kopje koffie in het Dorpscentrum.
j.l. in de bloemetjes en bood haar een enveloppe met inhoud aan. Zij werd gehuldigd omdat zij Hier werd na afloop van verschillende
kanten geopperd om een dergelijk mudegene was die de 100.000ste geldopname deed via de geldautomaat. Al 2 jaar na de ingebruikna- zikaal festijn nogmaals te laten doen
me werd deze mijlpaal bereikt. 'Het gebruik is veel sneller gegroeid als bij de plaatsing in 1988 werd plaatsvinden.

verwacht', aldus Krooi.
Ook cliënten van andere
banken
Steeds meer wordt de automaat ook
door cliënten van de andere banken,
zoals ABN, Amro, NMB en Bondsspaarbank gebruikt. Met recht kan dus
gezegd worden dat de Rabobank Vorden dag en nacht klaar staat, zeven dagen per week voor de gehele gemeenschap.

Opname gratis
Het grootste deel van de dag kan men
gratis geld opnemen. Slechts voor opnamen 's avonds en 's nachts wordt
doordeweeks een bedrag per opname
in rekening gebracht. Daarnaast geldt
dit tarief ook voor opnamen in het
weekend vanaf zaterdagmiddag.

Mogelijkheden geldautomaat
verder uitgebreid
In geheel Nederland staan op dit moment ruim 2000 geldautomaten, waarvan er meer dan 1000 geplaatst zijn
door de Rabobank, terwijl vanaf juli de
Rabobank-automaten ook toegankelijk

zijn voor creditcards met het vignet van
Eurocard/Mastercard.
Cliënten van de Rabobank Vorden
hebben naast een opname mogelijkheid van f 500,- per week, nog eens de
mogelijkheid f 1.500,- extra per week
op te nemen, mits het saldo van de rekening dit toelaat. Een bijkomend
voordeel is dat men nu ook continu via
de geldautomaat het meest actuele saldo van de rekening kan verkrijgen. Dit
zal het gebruik zeker verder doen stijgen. Daarbij speelt ook een rol dat in
steeds meer landen in Europa eveneens 'geld uit de muur' kan worden getrokken.

Ook geld opnemen bij 20.000
buitenlandse automaten
Met de eurochequepas en pin-code
kan contant geld opgenomen worden
bij geldautomaten in België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Denemarken,
Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Engeland
en vrijwel altijd in West-Duitsland.

Rabo- automaten betrouwbaar
'De kritiek die de Consumentenbond
uit naar aanleidingvan een onderzoek

'Vorden sport en cultuur':

Een maandelijkse uitgave van
sport- en cultuurnieuws op
initiatief van het Vordens
ondernemersvereniging
'Vorden, Sport en Cultuur', zo zal de maandelijkse uitgave genoemd worden van het gezamenlijk blad, waarin alle sport- en
cultuurverenigingen hun nieuws willen publiceren. Het initiatief
voor dit gezamenlijke blad werd genomen door de VOV (Vordense Ondernemers Vereniging) van wie bekend was dat het adverteren in een sportblad voor haar leden een kwestie is van sponsoren
en dat de reklamewaarde nihil genoemd mag worden.
Na een diepgaand onderzoek door vertegenwoordigers uit de sport en VOV
waarbij veel problemen opgelost moesten worden, is het thans zover dat binnenkort een concept van het gezamenlijk blad 'Vorden, Sport en Cultuur'
aan de verenigingen die reeds een
eigen blad uitgeven worden uitgenodigd.

'Het wordt een schitterend blad met
een professionele aanpak', aldus Wim
Polman, voorzitter van de VOV. 'Wij
hebben nagenoeg alle facetten op organisatorisch en technisch terrein
doorgelicht en we moeten zeggen dat
tot nu toe alles uitstekend is verlopen.
Het antwoord is nu aan de sport- en
cultuurverenigingen en de leden van

naar geldautomaten, is niet op de Rabobank van toepassing. Het onderzoek is te beperkt van opzet Oi.
conclusies te dragen en legt geen verband tussen de klachten en de verschillende banken als aanbieders', aldus directeur Krooi.
De constatering dat geldautomaten
soms minder uitbetalen dan is gevraagd en van de rekening wordt afgeschreven, geldt niet voor de Rabomachines. Rabo claimt een technische
beschikbaarheid van 99,8%. De Rabobank-directeur zegt nadrukkelijk niet
dat een deel van de kritiek van de Consumentenbond niet op andere banken
van toepassing is. Hij heeft er problemen mee dat 'de Rabobank op één
hoop (wordt) gegooid met andere
banken'.
Andere banken gebruiken soms storingsgevoelige automaten van een verouderde generatie, zegt hij. 'Bovendien hebben zij vaak een infrastructuur
die in vergelijking met onze achtbaanssnelweg meer lijkt op een zandweggetje', aldus de heer Krooi.
Overduidelijk is wel dat Rabo op het
gebied van geldautomaten marktleider
is met meer automaten dan Postbank,
NMB, Amro en ABN samen en evenveel transacties per jaar als de vier concurrenten.

de VOV die uiteindelijk de adverteerders zullen worden. Het blad zal lOx
per jaar verschijnen en zal huis-aanhuis in Vorden en Wichmond bezorgd
worden.
'Hierdoor krijgen alle inwoners lezerscontact met alle vormen van sport en
cultuur, die in de gemeente Vorden en
Wichmond bedreven wordt. Een beter
sociaal contact tussen verenigingen en
inwoners is nauwelijks denkbaar', aldus
Wim Polman.
De commissie bestaande uit de heren
Rob Jansen v.d. Berg, Henk Groenendal, Jan Dijkerman en Wim Polman
zijn stellig van plan om de uitgave van
het nieuwe blad 'Vorden, Sport en Cultuur' eind oktober voor de eerste maal
te laten verschijnen.
'Dit initiatiefis uniek te noemen omdat
wij niet weten waar een dergelijk gezamenlijk blad in omloop zou zijn. Nu
wij /.over zijn, kan en mag het niet meer
misgaan', aldus VOV-voorzitter Wim
Polman.

Jong Gelre organiseert vrijdag 6 juli
haar jaarlijkse barbecue-avond. Deze
wordt gehouden bij de familie Knoef
aan de Onsteinseweg 22. Ook de aspirant-leden zijn op deze avond welkom.

Operation
Friendship bezocht
Oost-Duitsers
Operation Friendship Vorden bezocht
afgelopen weekend Garlipp, een klein
plaatsje in Oost-Duitsland. Deze zomer
zullen 10 jongeren uit deze plaats en
omgeving Vorden aandoen. Na veel
inspanning van de landelijke voorzitter, Jan Rigterink is het gelukt om voor
het eerst een groep uit de DDR naar
Vorden te krijgen.
De delegatie die Garlipp bezocht probeerde door middel van een informatie-avond de Oost-Dutisers iets over
Operation Friendship en het uitwisselingsprogramma van deze zomer te
vertellen.
De Vordense delegatie bestond uit Aline Koerselman, Mare Besselink, Huib
Winkeler, Jan Rigterink en zijn zoon
Jeroen. Huib Winkeler liet op de informatie-avond dia's zien van andere landen waar Operation Friendship Nederland uitwisselingen mee houdt.
De afdeling Vorden brengt eens in de
twee jaar een bezoek aan de Verenigde
Staten. De bestuursleden van Operation Friendship Vorden, Aline Koerselman en Mare Besselink vertelden vervolgens iets over Operation Friendship
Vorden en het programma van deze
zomer. De landelijke voorzitter, Jan
Rigterink liet enkele dia's van Vorden
zien en sloot de informatie-avond af
met het beantwoorden van de vragen
die er gesteld werden door de Oostduitsers.
Waarschijnlijk reist er volgend jaar een
groep uit Nederland naar Oost-Duitsland. Jan Rigterink loopt met ideeën
rond om misschien over enkele jaren
uitwisselingen te organiseren met Roemenië en Rusland.

(Correspondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. H. Westerink. Er is
jeugdkerk; 18.30 uur Openluchtdienst achter
Geref. Kerk, ds. H. Westerink m.m.v. gospelgroep 'Nieuw Leven'.
Kapel De Wlldenborch
Zondag 8 juli 10.00 uur Openluchtdienst van de
evangelisatiecommissie SOW. Voorg. Hr. Versloot uit Ede m.m.v. Koperensemble Sursum
Corda.
Geref. kerk Vorden
Zondag 8 juli 9.30 uur drs. P.W. Dekker; 10.00
uur Openluchtdienst bi] de Kapel in de Wildenborch, uitgaande van de gez. evang.cie. Voorganger: dhr. J. Versloot, Ede; 18.30 uur Openluchtdienst achter Geref. Kerk, ds. H. Westerink
m.m.v. gospelgroep 'Nieuw Leven'.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 7 juli 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 juli 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 juli Past. C. van
Zanten, Keijenborg. Tel. 05753-1314.

Tijdens de laatste avonden van de wandelvierdaagse welke de afgelopen dagen door de gymvereniging 'Sparta'
werd georganiseerd, hebben zich nog
een aantal deelnemers aangemeld zodat het totaal aantal wandelaars de 600
overschreed.
Tijdens de slotavond werd in de nabije
omgeving van het dorp gewandeld. De
intocht vond plaats vanaf de basisschool 'Het Hoge'. De plaatselijke muziekkorpsen 'Sursum Corda' en 'Concordia' alsmede 'Jubal' uit Wichmond
verleenden muzikale medewerking:
Opmerkelijk dat deze avondvierdaagse
geen enkele uitvaller kende. Onder de
deelnemers onder meer een aantal van
het bejaardencentrum 'De Wehme' die
de tocht in een rolstoel volbrachten.
De avondvierdaagse voor 1991 is gepland van 17juni toten met20juni.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. a^d. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum1 (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Hulsarts zaterdag 7 en zondag 8 juli dr. Sterringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Tafeltje Dekje juli mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór half 9.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

Taxidienst
1256.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Dierenartsen van zaterdag 7 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 7 en 8 juli J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 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.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. A. Veldstra, em.
pred. Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 juli 10.00 uur Woord- en Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9
van Zanten, tel. 05753-1314.

Wandelvierdaagse

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

juli

Pastor

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekzlekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Aquafestijn
Bij het zwembad 'In de Dennen' worden voortdurend vragen gesteld over
de entreeprijzen voor het aquafestijn
op zaterdag 7 juli. Wel, voor het middaggedeelte gelden de normale entreeprijzen. Zaterdagavond is de toegangsprijs f 12,50 en geldt zowel voor abonnementhouders als houders van een
meerbadenkaart.

spraakbureau tel. 92892. 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 intensive
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-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
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.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Diplomazwemmen
In het zwembad 'In de Dennen' werd
voor de eerste keer in dit seizoen diplomazwemmen gehouden voor 'A' en
'B'. De acht 'A' kandidaten en 10 'B'
kandidaten slaagden allen. De examencommissie bestond uit de heer en
mevrouw Westerik die tevens de diploma's uitreikten. Het volgende afzwemmen wordt t.z.t. aan het bad bekend gemaakt.

De specialist in japonnen en in grote maten

Totale OPRUIMING van de
DAMESMODE

l l

DOETINCHEM, Dr. Hubernoodtstraat 4
VORDEN, Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK, Misterstraat 78
PARKEREN VOOR DE DEUR.

Grijp deze kans!!!
GRATIS
AF TE HALEN:

De Hamvraag is een
Hamlapje van de Ham of
van de Schouder?

Vakkundig advies bij uw

WIJZIGING

TOTAAL INSTALLATEUR

F. Jansen

Bij uw slager zijn ze echt van de
HAM!!!
En zonder vet 30 minuten braden,
klaar zijn ze.

INSTALLATIEBEDRIJF
Burg. Galleestraat 60
Telefoon: 2637

MAANDAG + DINSDAG

Rundergehakt ik,io11,50
Fijne verse worst 1 KNO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
H.o.h. Gehakt 1 k,i0 7,95
Magere Varkenslapjes 1 uio 8,95 Gelderse schijven perstuk 1,-

Contactjes
• TE KOOP:
Shetland-pony, ruin, 3 jaar,
lief voor kinderen, is bereden.
Tel. 05752-2663.
• TE KOOP:
Volvo 340 DLS (2 liter), 95 pk,
l.groen, APK + 10.000-beurt
28-6-1990, ANWB-keuring
toegestaan. Prijs n.o.t.k.
Tel. 05755-2321.
Bellen na 19.00 uur.
• TE KOOP:
nest jonge honden, ouders
aanwezig, ingeënt en ontwormd. Tel. 05752-1406.
• TE KOOP:
nieuwe aardappelen (Parel
en Premerie), onbespoten.
Steenblik, Nieuwenhuisweg,
zijweg Lankhorsterstraat, Vorden.
• TE KOOP:
caravan (Eifelland), 4-pers.,
1978, i.z.g.st., nieuwe bekl.,
met voortent en invent. Vaste
prijs f 4.750,-.
A.W. Enzerink, Brinkerhof 10,
Vorden. Tel. 05752-2061.
• Nog steeds verse aardbeien te koop, witlof en aardappelen.
Bannink Tuinderij, Hulshofweg
4, Ruurlo.
Tel. 05736-1311.
• TE KOOP:
nieuwe aardappelen, Amazone, zeer fijn van smaak.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden, tel. 1504.
• GEVRAAGD:
vakantiebezorg(st)er van 25
juli t/m 15 augustus voor het
bezorgen van Stadspost en
Mediaexpres op wo. vr. en zat.
Chr. Brinkhorst, tel. 2419.
• GEZOCHT:
Een zelfstandige hulp in de
huishouding voor 2 ochtenden
in de week.
Mw. A. Veen, Zutphenseweg
12. Tel. 1471, na 18.00 uur.
• TE KOOP:
bergmeubel, 2 1-persoons
stalen ledikanten, 1 met matras.
Ruurloseweg 102, Vorden.
• Wie wil tegen redelijke vergoeding wekelijks onze tuin
onderhouden?
Te bevragen: 05752-3537.
• TE KOOP:
Opel Manta 2.0 GTE, kleur
wit, f l. 3750,-.
Tel. 05752-3482.
• Jonge man zoekt danspartner voor dansles.
Tel. 2880. Vragen naar Eddy.
• TE KOOP:
Wegens verhuizing bankstellen, kasten, bedden, tuinbank, Drentse sleepkar,
houten eggen en nog veel
meer.
Verkoop zaterdag 7 juli tussen
10.00 en 12.00 uur.
J. J. Overeem, Pol weg 3,
Wichmond.
• GEZOCHT:
getuigen van de aanrijding 27
juni 20.15 uur kruising Dorpsstraat-Nieuwstad te Vorden.
Reacties na 17.00 uur. Tel.
05735-3387.
• GEZOCHT:
woonruimte in Vorden voor
hovenier.
Tel. 08880-2056.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

WOENSDAG GEHAKTDAG

Als gevolg van het sterk toegenomen gebruik van de
geldautomaat is het kasbezoek tussen de middag tot een
minimum gedaald. Daarom zijn wij m.i.v. 9 juni a.s.

MARKT AANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi

Boterhamworst

1 kilo 6,75

100 gram 0,98

Hamburgers

GESLOTEN VAN 12.30 TOT 13-15 UUR

Runderrollade

per stuk 1,—

100 gram 2,25
BIEFSTUKDAG

Omdat wij geen gespreide lunchpauzes meer nodig
hebben zijn onze adviseurs tijdens kantooruren steeds
voor u bereikbaar.

Schnitzels

GEWONE

Biefstuk

3 soorten
5 halen 4

ongewoon lekker 250 gram 0,/b
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Hamlapjes
1 kilo 1 1 .95

Ru

?±™'Iade
4 n AA
1 kilo 19,90

Roomschnitzels
5 halen 4

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

Rabobank

VORDEN
groenten en fruit
kaas en noten

Zutphenseweg 26, tel. 05752 -1888

GRVEN
Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

Het beste beeld
uit de ruimte^/

GEMEENTE
VORDEN

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 5 - 6 - 7 juli

O.A.: VERONKJUE - EUROSPORT - MTV - SCREENSPORT
• RTL • SAT1 • PR07 • enz-

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26
juni 1990 heeft vastgesteld de '1e wijziging van de
Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vorden'

AANBIEDING:
Amstrad "Mesh" mini schotelantenne SRX200/48C

^r 48 kanalen
* Hifi stereo geluidskanaal
•*- Afstandsbediening
-k taalkeuzekanalen
* Incl. muurbeugel
Onze AKTIE-prijs
Inclusief afstandsbediening
en bevestigingsbeugel:

Zéér eenvoudige
montage!

995

Akkermansstraat 9 - Velswijk - Telefoon 08344-1301

Deze verordening ligt voor eenieder gedurende een
termijn van drie maanden ter secretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage en is tegen betaling van de
kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 5 juli 1990,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

goedgevuld met noten en rozijnen
Gewoon Geweldig Lekker
DIT WEEKEND:
van4,45voor

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf maandag 9 juli 1990 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit d.d. 22 juni 1990,
no. RG90.24514-RWG/G5208 onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'de Reehorst 1990' (uitbreiding van tot stacaravans bestemd gedeelte op
camping de Reehorst).
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling

500 gram

De verordening treedt inwerking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Müsli-Kruidkoek

GEMEENTE
VORDEN

Pinda's in Dop

Deze verordening betreft het verbeteren van enkele
zetfouten en verkeerde verwijzingen naar artikelen.

2,50

b e t e r c o m p l e 11 r

maandags, dinsdag 10
en woensdag 11 juli:

Panklare SPITSKOOL 500 gram

Alleen het beste is goed genoeg
• MEINDL schoenen
• breed assortiment
• voor jacht en vrije tijd
Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk
100% waterdicht
• sta op MEINDL.

't winkeltje in vers brood en banket

\tttdt

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

0,95

dotltrtfftndl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Tot onze grote blijdschap is op
30 juni 1990 onze zoon

Rimke Guy
geboren.
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Jolanda Temmink

-**

en
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Evert-Jan van Roekei

OPENLUCHTFEEST

Het WK-Voetbal zit er bijna op. Wij geven nog eenmaal een voorzet waarmee

Wietze en Cora ten Kate
Zutphenseweg 2
7251 DKVorden

-X-

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
ons broertje

Gideon Noël

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

-#-#-

-*-

t

Avondprogramma (vanaf20.00uur):
* Live optredens: LIVIN'LEGEND
BERTSIEBELINK
LO'KO SHE-BANG (Julya Lo'ko Band)
* Om de 3e en 4e plaats W. K. Voetbal
op schermen in feesttent "Oranje"
* Diverse terrassen, bars, etc.
* Sfeervolle aankleding
* Zwembad gehele avond geopend !!!
(met onderwaterverlichting)
Enfree:f12,50

Adres:
Otterloseweg 21 , 6733 AL Wekerom

We noemen hem

Gideon

ZATERDAG 7 JULI
Middagprogramma (14.00 tot 17.00 uur):
KINDERMIDDAG
* tekenfilmfestival in feesttent "Oranje"
* kussengevechten
* diverse waterspelen
Entree: kinderen f 2,50 (tot 18 jaar); volwassenen f 3,50
(abonnementhouders gratis toegang)

Wij gaan trouwen op vrijdag 13 juli a.s.
om 11.45 uur in het gemeentehuis Kasteel Vorden.
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Johan en Wilma BolinkGroot Enzerink
Ruben, Judah en Micha
7251 XD Vorden, 1 juli 1990
Berend van Hackfortweg 42
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Geboren:

Roei
Jeannette Ottens
Gerda Reinders

Zwembad "In de Dennen"
Oude Zutphenseweg 7, Vorden

W. Norde
J.B. Norde-Winkel

Appelf lappen Ot
Kersenflappen
^
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Gijsbert Hendrikus
Weekhout
betuigen wij u onze oprechte
dank.
Uit aller naam:
J.G. Weekhout-Henseler
Vorden, juni 1990

CONTACT
ADVERTENTIE:
Wij zijn op zoek naar
relaties m/v, die graag hun
complete installatie willen
onderbrengen bij een
vakkundig
TOTAAL INSTALLATEUR

F. Jansen
INSTALLATIEBEDRIJF

t-*-*

Maandag:

2,98

PER 100 GRAM

Speklappen
500 GRAM 3,98

Tip voor de boterham:

Dinsdag:

Snijworst

Verse Worst
500 GRAM

100 GRAM 1,69

4,98

Hamlappen

Corned Beef

MUIDERSLOTJES

100 GRAM

500 GRAM 5,98
Woensdag:

een biefstuk met
verrassende vulling.
100 GRAM

Gehakt h.o.h.

295

Rundergehakt

500 GRAM

500 GRAM

4,98

5,98

Lang heb je gestreden,
altijd was je optimistisch.
Voor jou komt je trouwdag als een verlossing.
Jouw enthousiasme en vechtlust zullen wij niet vergeten.
Met veel verdriet delen wij U mee, dat van ons is
heengegaan mijn lieve en zorgzame vrouw, onze ma,
oma en schoondochter

Eeltje Bouwmeester-Harmsen
ECHTGENOTE VAN H. BOUWMEESTER

op de leeftijd van 58 jaar.
Vorden :

H. Bouwmeester
Herbert en Gerdien

Harfsen :

Gerrit en Ans
Wendy en Anouk

Vorden :

Erik
Marinus en Saskia
G. Bouwmeester-Pardijs

28 juni 1990
'Nieuw Rikkenberg'
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1 384
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Hoetinkhof14
7251XN Vorden

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

VAN ASSELT

Deze heugelijke gebeurtenis wordt samen met mijn man, kinderen en kleinkinderen op zaterdag 7 juli gevierd in zaal
'De Herberg'.
Receptie van 19.30-21.30 uur, Dorpsstraat 10 te Vorden.
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BIJ UW

Op maandag 2 juli word ik

80 jaar.

*
l
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NU 6 halen
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Ruurloseweg 44
Vorden
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze
vader, groot- en overgrootvader

Duitse Biefstuk

Gepaneerde
Schnitzel

DEZE WEEK:

juli 1990
* Vordensebinnenweg 5
-*
*7241 RM Lochem
•"'l
••
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J.M. Hoetink-Klein Winkel
Graag willen we langs deze
weg iedereen bedanken voor
de vele gelukwensen en attenties in welke vorm dan ook, die
we bij ons 60-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Tevens willen we Sursum Corda
bedanken voor de muzikale
hulde.

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

100 GRAM

*BTBïBTBTB^
2-6-'90
Schepenenlaan107
8014 JC Zwol Ie
Tel. 038-655923

u altijd scoort!

Dit weekend extra
voordelig:

-#-

Gelegenheid tot feliciteren van 15.3017.30 uur in café-restaurant 'De Luifel',
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Dirk Roeland
We noemen hem

Op zaterdag 14 juli hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te vieren.

J.G. Hiddink
J. Hiddink-Borgman

Een wonder is niet gauw
verteld
het duurt dan ook een leven.

De beste voorzet komt van
uw Keurslager

SALON >MARIANN1><

KWS

Dinsdag 10 juli ben ik er weer, na de vakantie vol energie.
U kunt weer afspraken maken!

Koninklijke Wegenbouw Stevin bv
Distriktskantoor:
Spoorstraat 56
Postbus 58
7260 AB Ruurlo

Telefoon 05735-1907
Telefax 05735-3359

Wij zijn een gerenommeerd wegenbouwbedrijf en alom
bekend door de hoge kwaliteit van onze werken.
Om verzekerd te zijn dat deze kwaliteit ook in de toekomst gehandhaafd blijft, zoeken wij jonge mensen die
opgeleid willen worden tot

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up
erkend Anbos-schoonheidsspecialiste
dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

vakkracht wegenbouw
of

straatmaker
'Vier dagen per week ben je binnen ons bedrijf in de
praktijk werkzaam, de vijfde dag bezoek je de Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs.
De opleiding duurt ca. twee jaar waarna je een landelijk
erkend diploma ontvangt.
Tijdens de opleiding heb je een dienstverband met een
Samenwerkingsverband van Aannemingsbedrijven en
ontvang je een volwaardig CAO-loon.
Vooropleiding: enige jaren LTS of MAVO
Leeftijd: van 16 tot 24 jaar
Interesse in deze baan? Vul dan onderstaande bon in en
stuur hem op naar bovenstaand adres.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden dinsdag
3 juli op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Burg. Galleestraat 60
Telefoon: 2637

P.S. Melden zich meer kandidaten aan dan wij in ons
bedrijf kunnen plaatsen, dan geven we je adres
door aan het Samenwerkingsverband die zal proberen je een plaats aan te bieden bij een ander wegenbouwbedrijf in je omgeving.
Naam:

Per 1 juli a.s. zijn wij
verhuisd van

de Steege 39
naar

Zuivelhof 5
7251 EH

Met leedwezen namen we kennis van het overlijden
van ons geacht lid

Mevr. E. Bouwmeester-Harmsen
op de leeftijd van 58 jaar.

Pc. + woonplaats:

Tel.: .
NIEUWSTAD 14

Geboortedatum:
Bestuur en leden NBvPIvr.
afd. Vorden

Tel. blijft 05752-1375.

Adres:

VORDEN

TELEFOON 2426

Genoten opleiding: .
Gewenste opleiding:

Fam. J. van den Broek

D Vakkracht wegenbouw
D Straatmaker

ZONDAGAVOND 8 JULI

18.30 uur

OPEN LUCHT
DIENST
(achter Geref. Kerk)
met m.m.v. Dominee
H. Westerink en gospelgroep

'Nieuw Leven'

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

met
Televisie
reparaties
- direct
ii
naar

Schuttestraat 11, 7251 MP Vorden. Tel. 6673

TER OVERNAME
AANGEBODEN:
Alle materialen voor de
aanleg van centrale
verwarming,
dakbedekking, riolering,
badkamer of keuken bij uw

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet
Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

TOTAAL INSTALLATEUR

F. Jansen
INSTALLATIEBEDRIJF
Burg. Galleestraat 60
Telefoon: 2637

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE

VIDEO

BLOEMENSPECIAALZAAK
/VYN/"N f\

IvJ l

Tel. 05752-1334

LOGA bellen
Tel. 3100
Wij zijn a.s. donderdag i.v.m. grote partij tot
00.30 uur

Klootschiet
toernooi
8 juli
bü
Lindese
Proathoes

BREDEVELD

Vorden

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Opgave vóór 6 juli
Tel. 05752-6421

Zutphenseweg 5

7251 DG Vorden

Boeken bestellen

GESLOTEN
Daarna tot 01.30

uur piekuur.
bodeqa

1

Op juwelier

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

L

Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
'/ Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

Kranenburg in de ban van historie:

Hendrik Wiggers speelt
de Hoofdige Boer

knollensnijder

Klant Jac. Hermans wint
Renault 5 met originele slagzin
voor wasmiddel All

Hendrik Wiggers (de hoofdige boer) oefent alvast voor het komendfestival in de Kranenburg.

Zaterdag 28 en zondag 29 juli a.s. zal Kranenburg (gemeente Vorden) wederom twee dagen lang in
het teken staan van de historie. Stond vorig jaar de techniek centraal, dit jaar heeft men gekozen
voor het ambachtelijke werk. De oudere generaties zijn een bron van levensgeschiedenis. Zij zijn
een soort archiefbeheerders. Archiveren is niet enkel bewaren, maar vooral ook doorgeven en laten
zien.
De autochtone bevolking van Kranenburg zal 28 en 29 juli het boerenleven omstreeks 1930 op het
land weer laten herleven. Een van de deelnemers is Hendrik Wiggers, 71 jaar en wonend aan de
Eikenlaan in Kranenburg.
Dorsen was winterwerk
Hendrik kent het boerenleven als geen
ander. Op het bedrijf van zijn'vader,
aan de Brandenborchweg, moest hij zo
nu en dan een handje helpen. Het gezelligste werk vond hij het met de hand
dorsen.
Dat klonk immers zo prachtig in de
maat en zo opgewekt. Voor het dorsen
moesten de graangarven in een dikke
laag op de deel worden gelegd in twee
rijen, met de aren naar elkaar toegericht. Het graan was na het dorsen nog
verontreinigd door strodeeltjes en onkruiden.
Met de 'wan' (een grote platte mand,
waarin het graan geschud en omhoog
gegooid werd) of in de kafmolen werden deze bestanddelen verwijderd. Het
kaf werd van het koren gescheiden met
behulp van de wind, voortgebracht
door een aantal wiekjes die ronddraaiden.
Het graan werd over een aantal zeven
geleid, die wel kleine zaadjes doorlieten, maar de graankorrels tegenhielden. De strodeeltjes werden weggeblazen.
Dorsmolens en molens die later werkten op paardekracht, stoommachines
en tenslotte elektrische motoren en
nog ingewikkelder de 'combines' hebben het met de hand dorsen volkomen
vervangen. Toen de techniek zijn intrede deed, begon het werk, ook voor
Hendrik, een stuk aangenamer te worden.
Hendrik: 'Op löjoarige leaftiedbun ik
goan warken in Steenderen, mien vader had mien eleerd alles an. te pakken,
wat er te doen viel en geen nee zeggen
tegen de boer. Ik heb un fijne tied ehad
in Steenderen en vuile leert'.
Een ding waar Hendrik zich altijd op
verheugde was de 'Stoppelhane tied'.

Had men het geluk dat het gewas voorspoedig was opgekomen en gerijpt (de
boer was eertijds nog meer afhankelijk
van weersomstandigheden en de kans
op het voorkomen van allerlei ziekten
dan nu) dan kwamen de spannende
dagen van het binnenhalen van de
oogst.
'As de rogge van ut land was en alle
warkzaamheden waren edoan, dan kregen de kinderen een gleasken ranja en
de mansleu een neutje. Op ut land was
ut een gezellig samenzijn', aldus Hendrik.
Dat gezellig samenzijn hoopt Hendrik
met nog zo'n 20 autochtonen uit Kranenburg zaterdag 28 en zondag 29 juli
1990 weer te herhalen. De dorsmachine wordt weer van stal gehaald, net als
de zig, het paard en alle attributen die
nodig zijn om het dorsen van weleer
weer in ere te herstellen.
Hendrik: 'Ik geleuf dat heel Kranenburg metdut, jong en old, ut lik wel op
noaberplicht van vrogger'.
Hendrik, die de hoofdige boer speelt,
heeft al heel wat burenhulp bij elkaar.
Vroeger ging die hulp dikwijls heel ver,
maar werd over en weer verleend, wanneer dat nodig was bij het werk, bij geboorte, trouwerij, verhuizen, begrafenis en natuurlijk bij het dorsen.
Betaling in geld zou aan deze traditie
afbreuk hebben gedaan. Had men in
de buurt als 'noaber' iemand geholpen, dan vroeg men daarvoor geen betaling. De buurman die geholpen was
nodigde zijn helpers liever uit om een
borreltje te komen drinken.
Het is in onze tijd, die zoveel technische hulpmiddelen kent, haast niet
meer voor te stellen, hoe dat dorsen
vroeger allemaal ging. Hendrik: 'Wiele
wilt de leu en veural de jongeren un
klein betje van dat olde weer loaten
zien'.
In het weiland van de familie Heuve-

Toldijkse kunstenares
Regina den Hartog geeft les
Innerlijke ontwikkeling d.m.v. schilderen, boetseren en tekenen
voor volwassenen en kinderen. Veel problemen in deze tijd hebben te maken met het middengebied van de mens. Het middengebied, het gevoelsgebied, het hart, van waaruitje ook sociale contacten met anderen onderhoudt, staat tussen het hoofdgebied
(het denken) en het stofwisselingsgebied plus ledematen, waar
de wil zetelt.
Het middengebied heeft te maken met
in en uitademen, met ritmes, met de
verbinding en het evenwicht tussen het
denken en willen.
Het gevoelsgebied wordt overgeslagen,
wanneer dat wat door het hoofd uitgedacht wordt (door jezelf of door anderen) onmiddellijk in handelen wordt
omgezet.
De kleurenwereld is het middengebied
tussen licht en duisternis en vergelijkbaar met het gevoelsgebied. Al schilderend maakje contact metjouw gevoelswereld, jouw innerlijke kleurenwereld
en dat werkt harmoniserend op je gedachten en je gedrag. Het heeft met
het heden te maken. Dat wat nu gebeurt.
Boetseren kan helpen om vorm te geven aan datgene watje in de toekomst
wilt. Het correspondeert met de onderpool van de mens, het stofwisselingsgebied en de ledematen.

Tekenen werkt op de bovenpool, het
hoofd en het denken, dat zich altijd
met het verleden bezighoudt. Alle lessen zijn gericht op innerlijke ontwikkeling d.w.z. hoe jij je als mens kunt ontplooien en de volgende stap in je leven
kunt maken.
Jezelf beter leren kennen houdt in dat
je ook de ander beter kunt begrijpen.
Dit is een wisselwerking die leidt tot
zelfvertrouwen en tot vertrouwen in
datgene wat het leven voor jou in petto
heeft.
Elke cursus omvat twaalf wekelijkse lessen die een afgerond geheel vormen.
Alle lessen worden door Regina den
Hartog uit Toldijk gegeven. Zijzelf
heeft de opleiding 'Zelfontplooiing
door Kunst' (Galina Ashley) en Mystery School Europe en Pangaia (jean
Houston) gevolgd, naast diverse andere schilderen boetseercursussen.

link, aan de Ganzensteeg, zullen de
breestrodorsmachine en het kleine
hekselmeuleke opnieuw hun diensten
moeten bewijzen.
'D'r wordt edorst vanaf een miette
(hooiberg)', zegt Hendrik, 'op het land
zult de vrouwleu de geoogste rogge an
garsten opzetten, ok de haarhamer en
de haarspit (klein aambeeldje) zult
neet ontbrekken. Op gezette tieden zal
d'r ok worden gerust en zal d'r koffie
op ut land worden ebracht, of misschien wel een neutje', zegt Hendrik
lachend.
Naast de autochtone bevolking neemt
ook de toneelvereniging 'Krato' deel
aan het festival. Zij zullen een aantal
oude beroepen uitbeelden, zoals de
marskramer en de dorpsomroeper. De
kinderen van de lagere school 'De
Kraanvogel' zullen op het oude
schoolplein van de voormalige St. Antoniusschool, die dateert uit 1881, in
klederdracht de kinderspelletjes van
vroeger weer gaan spelen.

Veel te zien...
Eigenlijk is alles wat maar met de historie te maken heeft in Kranenburg te
zien. Naast het ambachtelijke werk is er
ook nog een stukje techniek te zien.
Trakteren,
stationaire
motoren,
stoommachines (miniatuur) en diverse
volksdansgroepen zijn allemaal te bewonderen. Het festival zal worden gekenmerkt door de veelzijdigheid, de
ligging van het terrein, in- en rondom
de St. Antoniusschool, Ruurloseweg
97, Kranenburg aan de weg van Vorden-Ruurlo, en de manier waarop alles
zal worden tentoongesteld.
Zaterdag 28 en zondag 29 juli staat
Kranenburg twee dagen lang in het teken van de historie.

Haar eigen werk is in Hengelo Gld.
geëxposeerd bij Atelier 't Wemeitje
(1987) en in de Bleyke (1990); verder
in Steenderen, Gorssel, Doetinchem,
's-Heerenberg, Gouden Handen en
Zeist.
Sinds 1987 geeft zij les aan kleine
groepjes en ook individueel, aanvankelijk alleen aan volwassenen maar sinds
1990 ook aan kinderen.
'Vooral voor kinderen is het zo belangrijk dat zij leren omgaan met dat wat in
hen leeft en niet alleen maar bezig zijn
met vele dingen die op hen afkomen
vanuit de buitenwereld', aldus Regina.
Er zijn verschillende mogelijkheden
om cursussen te volgen. De meeste
worden gegeven in Zutphen, op verschillende dagen en tijden. Vanaf september a.s. is het ook mogelijk om
schilderlessen voor volwassenen -en
kinderen te volgen in Hengelo Gld. op
de vrijdagmiddag in 'Ons Huis', Beukenlaan 30. Voor belangstellenden is
er een programma beschikbaar, tel.
05753-2108.

Prettymarkt
Voor de zeventiende keer in successie
organiseert de Vordense Zwem- en Polovereniging Vorden '64 op zaterdag 7
juni a.s. een zgn. Prettymarkt.
De markt die midden in het dorp op
het marktplein gehouden wordt, is elk
jaar weer een gezellig evenement.

tOCHEM

Als klant van Jac. Hermans kun je voor leuke verrassingen komen te staan. Dat merkte donderdag
28 juni onze plaatsgenote mevrouw Heidi Horsting. In het filiaal van Jac. Hermans kreeg zij de
sleutels overhandigd van een gloednieuwe Renault 5!
Dit gebeurde naar aanleiding van een slagzinnen-wedstrijd van het wasmiddel All Micro, dat zij bij
de Jac. Hermans supermarkt had gekocht.
Origineel
De wedstrijd werd begin ditjaar gehouden. De winnares maakte de slagzin
'All en Renault 5 Cosmopolitan passen
uitstekend bij elkaar want...' op originele wijze af met:
'Allebei zeer compact
laten het milieu intact,
depow (d) er van deze twee,
daar doe ik altijd aan mee!'

Mooi of slecht weer, elk jaar kan de
Zwem- en Polovereniging Vorden '64
rekenen op honderden mensen die
snuffelen tussen de rommel of gewoon
voor de gezelligheid van de attracties
aanwezig zijn. Daarom vormt deze
markt elk jaar een succesvol onderdeel
van hetV.V.V. programma.
Ook ditjaar zal de Prettymarkt weer uit
verschillende attracties bestaan. Een
belangrijk onderdeel vormt de rommel- en curiosamarkt. Er is weer zoals
andere jaren een selectie gemaakt, veel
echte rommel (rotzooi) zal men dan
ook niet aantreffen. Ook is er een uitgebreide boekenkraam.
Voor de gezelligheid, ook tijdens minder mooi weer, zorgen het koffieterras,
de oliebollenkraam en de barbecue.
Verder zijn er op de markt nog het spel
één-en-twintigen, met vele grote prijzen (o.a. draagbare t.v.'s) en kinderattracties waaronder ditjaar ponyrijden
en een springluchtkussen.
De markt wordt gehouden op zaterdag
7 juli op het Marktplein in Vorden. De
opbrengsten van deze markt zijn van
levensbelang voor de Zwem- en Poloverehiging Vorden '64, omdat met het
geld de badhuur gedurende de winter
kan worden betaald.

P.C.O.B.
Op 21 juni waren P.C.O.B.leden van
de afdeling Vorden een middag uit.
Langs prachtige binnenwegen werd
gereden naar de 'Lebbenbrugge', een
oud tolhuis, herberg, vlak bij Borculo.
Vroeger konden kooplieden hier hun
paarden verwisselen en 's nachts slapen in de Bedstee voor 5 cent. Aan de
voorgevel hangt een bord met de tarieven uit die tijd, o.a. l mager schaap l
cent, l vet kalf l cent.
De verdere route ging richting Twente.
Het doel was Restaurant watermolen
'De Haller'. Volop gelegenheid hier
voor koffie, een drankje en samen eten,
b.v. een Vespermoaltied! Na een geslaagde middag, met zelfs zo nu en dan
zon, werd de terugtocht aanvaard.
De volgende bijeenkomst is na de vakantie op 13 september.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Minderhout. De
prijzen werden behaald door: D. de
Beus 1; G. en H. Boesveld 2,9; A. en A.
Winkels 3,4; M. Olieslager 5; A.A. Jurriens 6; G.A. Wesselink 7,8; H.A. Eykelkamp 10.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Roye. Prijswinnaars:
G. en H. Boesveld 1,2,3,5,6; A.A. Jurriens 4; M. Olieslager 7; J. Eulink 8 en
10; A. en A. Winkels 9.

In totaal ontving Lever b.v., de fabrikant
van All Micro in Vlaardingen, 30.000 inzendingen. Maar liefst vijf Renaults waren er uitgeloofd.

Gebak
Tijdens de feestelijke uitreiking (uiteraard met koffie en gebak) werd de
prijswinnares door Jac. Hermans na-

tuurlijk uitbundig in de bloemetjes gezet.
Mevrouw Horsting kreeg de autosleutels van de heer J.C.A. Aussems, customer group manager van Lever b.v. Dat
gebeurde in aanwezigheid van onder
andere bedrijfsleider Garretsen van het
Jac. Hermans filiaal te Vorden en Renault-dealerTen Broek.

Ga en Geniet van een Gezellig
Barchem Muziekfestival
De drie G's welke borg staan voor een daverend Barchem Muziekfestival 1990. Voor de negende maal in successie een Muziekfestival die haar fans tot in de wijde omtrek naar Barchem doet komen. Nederlands grootste artiesten hebben in de loop van de
jaren het Barchem Muziekfestival bezocht. En als er wat geboden
wordt dan wil het Barchem Muziekfestival alleen het allerbeste en
geen goedmaker met één artiest.
Het Volendams Palingsound Festival is
hiervan het beste bewijs, drie Volendamse artiesten zullen optreden in de
in Volendammer stijl aangepaste feesttent n.l. Annie Schilder, Piet Veerman
en George Baker, totaalamusement gecompleteerd met de vijfmansformatie
de Melody Band die de gezelligheid tot
in de nok van de tent zal vullen. Zaterdagavond 14 juli.
De derde uitgave van de Barchpourri
opent echter het Barchem Muziekfestival. Dit gebeuren wordt verzorgd door
de Barchemse Verenigingen Muziekver. Crescendo, zangver. Concordia,
Gymver. D.O.S., Dansgroep Troika en
de Boerendansers 'Wie Schotst Verdan'.
Een bonte mengeling van amateurtalent. Aan deze avond zullen tevens de
Grolse Hofzangers deelnemen, een vocale groep zangers met talent. Op deze
avond zal de trekking plaatsvinden van
de verloting t.b.v. de Skate Board baan.
Vrijdagavond 13 juli en voor een ieder
gratis toegang.
Een betere afsluiting van het festival is
niet mogelijk zonder Normaal en Normaal zal er voor de negende maal voor
/orgen dat Barchem uit zijn dak gaat.
Ter gelegenheid van het 15-jarig Normaal jubileum zal Normaal de gehele
dag in Barchem dit heugelijke feit vieren en wel op grootse wijze. De nieuwe
single Lucille zal wel in Barchem op
zeer spektakulaire wijze worden uitgebracht.
De Bargkapel o.l.v. W.J. Jolink zal samen met Normaal het Frühshoppen
tot een ware happening doen uitgroeien... en op het Frühshoppen
wordt niet met bier gegooid en iedereen heeft een goede plaats, 's Avonds
zal Wim Dolphijn de H0kers in stemming brengen.
Normaal in Barchem is eik jaar een van
de gezelligste feesten al is het niet het
grootst in aantal in gezelligheid zeker
wel, aldus de onvermoeibare regelmanus Martin Jansen. Normaal is er klaar
voor, en de H0kers tellen de dagen
af. Barchem en Normaal dat is normaal. Kaarten in voorverkoop bij de
Bondsspaarbanken Ruurlo, Barchem
en Lochem en verder bij Super Oplaat
te Barchem.
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mTelefoongemeente: 05752-2323.
UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester KJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

jf- VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën vergadert
op dinsdag 10 juli 1990 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
— voeren rechtsgeding;
— grondtransactie met v.v. Vorden;
— verzoek om schadevergoeding ex
artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke Ordening;
— aanschaf audio-visuele apparatuur
voor in- en externe voorlichting;
— verkoop woning Zutphenseweg 50;
— wijziging begroting 1990;
— reparatie hekwerk terrein v.v. Vorden;
— onderhoud hekwerk graf A.C.W.
Staring.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 10 juli 1990 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
— aanvulling meerjarenprogramma
restauratie rijksmonumenten;
— voeren rechtsgeding;
— grondtransactie met v.v. Vorden;
— verzoek om schadevergoeding ex
artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
— aanschaf audio-visuele apparatuur
voor in- en externe voorlichting;
— benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand;
— wijziging gemeentelijke monumentenverordening;
— verkoop woning Zutphenseweg 50;
— nota Woningbouwprogrammering
1991-1996;
— vaststelling planningslijsten nieuwbouw en verbetering 1991 en 1995;
— voorontwerp bestemmingsplan Industrieterrein 1990
De commissie voor Welzijn en Milieu
vergadert op woensdag 11 juli 1990 om
19.30 uur in hét gemeentehuis. Op de
agenda staat het volgende onderwerp:
— reparatie hekwerk terrein voetbalvereniging Vorden.

^BOUWVERGUNNINGEN
Op 26 juni 1990 hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer GJ. Nijhof, 't Jebbink 46 te
Vorden, voor het plaatsen van een
tuinschuurtje op het perceel 't Jebtynk46 te Vorden;
— de heer R.J. Waagemans, Ruurloseweg 89b te Vorden, voor het bouwen van een schuur op het perceel
Ruurloseweg 89b te Vorden;
— de heer G. Hummelink, Zuivelhof
17 te Vorden, voor het bouwen van
een tuinhuisje op het perceel Zuivelhof 17 te Vorden;
— de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, de Boonk 51 te Vorden,
voor het verbouwen van de woning
Kerkstraat 15 te Vorden;
— de maatschap Klein-H aneveldTjoonk, Kapelweg 2 te Vierakker,
voor het bouwen van een mestopslagkelder op het perceel Kapelweg
2 te Vierakker;
— de heer R.A.J. Verheij te Steenderen, voor het bouwen van een bedrijfshal op het perceel Handelsweg
4 te Vorden;
— de heer H.W. Menkveld, het Jebbink 61 te Vorden, voor het bouwen
van een tuinhuisje op het perceel
hetjebbinköl te Vorden;
— drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad
SOA, te Vorden, voor het bouwen
van een schuilgelegenheid voor
herten op het perceel Nieuwstad
30A te Vorden;
— de heer G.W. Vruggink, Hamminkweg 9 te Vorden, voor het wijzigen
van een bouwvergunning voor de
verbouw van het pand Hamminkweg3 te Vorden;
— Weevers Onroerend Goed B.V.,
voor het bouwen van een woning
nabij de drukkerij aan de Nieuwstad
30A te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

De regeling geldt voor alle in Nederland wonende gehandicapte mensen.
De oorzaak van de handicap doet niet
ter zake; de leeftijd ook niet, dus voor
alle mensen, die door welke oorzzaak
dan ook in meerdere of mindere mate
het gebruik van lichaamsfuncties moeten missen en daardoor problemen ondervinden bij het normale gebruik van
hun woonruimte. De gekozen samenlevingsvorm, of u in een huurwoning
of in een eigen woning woont, wordt
allemaal buiten beschouwing gelaten.
Wel moet de woning permanent bewoond zijn door de gehandicapte. De
regeling geldt dus niet voor tweede woningen, vakantiewoningen en dergelijke. Ook geldt de regeling niet voor bejaardenoorden en voor kamerhuurders.
WAARVOOR KUNT u EEN BIJDRAGE
KRIJGEN?
Afhankelijk van uw handicap en uw
woning zijn er de volgende mogelijkheden:
1. aanpassen van de woning of permanent bewoonde woonwagen of
woonschip aan uw handicap door
het treffen van technische/bouwkundige voorzieningen;
2. verhuizen naar een reeds geschikte
woning of naar een woning die beter
geschikt is te maken dan uw huidige
huis:
— vergoeden van verhuiskosten;
— tijdelijke huisvesting van u en uw
huisgenoten wanneer de huidige
woning ingrijpend moet worden
verbouwd;
— vergoeden van onderhouds-, reparatie- of keuringswerkzaamheden aan trapliften en andere
mechanische
woonvoorzieningen voor gehandicapten aan woningen en woongebouwen, die al
met een bijdrage op grond van
deze regeling — of een vergelijkbare eerdere regeling— zijn aangebracht.
De Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten vergoedt alleen
zogeheten onroerende voorzieningen
aan de woning. Voor losse hulpmiddelen gelden andere regelingen. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.
BELANGRIJK:
VRAAG EERST TOESTEMMING

WONINGEN VOOR
DE ONROEREND
GOED BELASTING
Vanaf heden tot ongeveer medio oktober aanstaande worden de woningen
gehertaxeerd voor de onroerend goed
belasting. Degene die de taxatie verricht kan zich indien u dat wenst legitimeren.
Op grond van de verordening onroerend goed belastingen dienen de woningenom de vijfjaar gehertaxeerd te
worden teneinde een juiste belastingaanslag te kunnen maken.

.«REGELING
GELDELIJKE STEUN
HUISVESTING
GEHANDICAPTEN

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.

De gemeente is pas nog geconfronteerd met enkele aanvragen om subsidie op grond van de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten
die om formele redenen moesten worden afgewezen. Onderstaand treft u
een overzicht aan van de werking van
deze regeling. Rechten kunnen hieraan niet ontleend worden.

Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u
tydens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

GEHANDICAPT;
VERHUIZEN OF WONING AANPASSEN?
'U moet er maar mee leren leven',is
een opmerking die iedereen met een
kleine of grote handicap wel eens heeft
moeten aanhoren. Er is echter een subsidieregeling waarvan u gebruik kunt
maken voor het aanpassen van uw woning. Indien de lichamelijke handicap
verhuizen noodzakelijk maakt, kunt u
ook een bijdrage krijgen in de verhuiskosten.

^

WlE KOMT VOOR EEN BIJDRAGE IN
AANMERKING

U komt pas voor subsidie in aanmerking als uw aanvraag is goedgekeurd
door de gemeente. Laat dus nooit
werkzaamheden verrichten voordat u
een subsdiebeschikking van de gemeente heeft ontvangen, gebaseerd op
de prijsopgaven van uw aannemer of
installateur. Ook een aanvraag voor
een bijdrage in de verhuiskosten moet
op tijd bij de gemeente worden ingediend, dat wil zeggen zodra u het voornemen hebt te verhuizen. Het recht op
deze bijdrage vervalt als u verhuist
voordat de gemeente een beslissing
heeft genomen op uw aanvraag.
Als u huurder bent moet u bij verbouwing eerst toestemming vragen aan de
huiseigenaar. In overleg met uw verhuurder kunt u ook regelen dat uw verhuurder de aanvraagprocedure namens u afhandelt.
DE PROCEDURE STAP VOOR STAP

1. Als u denkt voor een bijdrage in aanmerking te komen, vraag dan een
aanvraagformulier bij de gemeente.
U kunt op dit formulier aangeven
welke voorzieningen u denkt dat er
moeten worden getroffen.
2. Gaat het om bepaalde eenvoudige
voorzieningen tot f 2000,— en heeft
u nog nooit eerder een bijdrage
hiervoor gekregen, dan kan de gemeente hierover zelfstandig beslissen en wordt er een verkorte procedure gehanteerd. Het gaat hierbij
om de volgende voorzieningen:
a. beugels, bij gebruik in combinatie met toilet, douche, bad, deur
en/of gang;
b. steunen, bij gebruik in combinatie met toilet en/ of douche;
c. toiletpot + 6 of -l- 10, met bril en
deksel;
d. verhoogde toiletbril;
e. douche-zitje;
f. elektrisch bedienbare deuront-

grendeling met spreek/luisterverbinding;
g. thermostatische begrenzer op
warmwaterleiding;
h. dovensignalering voor voordeur;
i. aangepaste raamopener;
j. drempelhulp.
3. Als het om andere voorzieningen
gaat of het gaat meer dan f 2000,—
kosten, dan vraagt de gemeente advies aan de Gemeenschappelijke
Medische Dienst (GMD). De GMD
neemt vervolgens contact met u op,
bekijkt de mogelijkheden en adviseert daarna de gemeente. In sommige gevallen worden bij de opstelling van dit advies nog andere deskundigen, bijvoorbeeld een revalidatie-instelling, betrokken. De
gemeente neemt na het GMD-advies
een beslissing.
4. De gemeente brengt u op de hoogte
van de beslissing en in overleg met
de gemeente kunt u een prijsopgave
laten maken door een aannemer of
installateur.
5. Als de gemeente de prijsopgave
goedkeurt, krijgt u een subsidiebeschikking, pas dan mag met de werkzaamheden begonnen worden.
6. Als het werk klaar is, moet dat met
een gereedmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de gemeente) aan de
gemeente worden meegedeeld.
7. De gemeente controleert de werkzaamheden, waarna u de bijdrage
ontvangt.
BETALJNG INEENS OF JAARLIJKS
Alle door de gemeente goedgekeurde
aanpassingen worden volledig vergoed
als de kosten hoger zijn dan f250,— en
lager dan f45.000,—. Zijn de aanpassingen duurder dan f45.000,— dan is
slechts in zeer bijzondere gevallen subsidie mogelijk. Tot f 15.000,— ontvangt u een bedrag ineens. Gaat het
om een hoger bedrag, dan moet u zelf
een lening afsluiten voor het totale bedrag bij een financieringsinstelling,
zoals één bank, of bij familie of vrienden. Een gemeentegarantie kan daarbij als extra zekerheid dienen. In principe is het ook mogelijk een lening uit
eigen vermogen aan te gaan. De bijdrage wordt u vervolgens als een geheel
toegekend door de gemeente en in de
vorm van 20 jaarlijks gelijkblijvende
termijnen uitbetaald.
In deze jaarlijkse termijn zit een deel
voor aflossing van de lening. Het overige deel is bestemd voor het betalen van
de rente. Na 20 jaar hebt u dan de gehele schuld (lening = rente) van de gemeente terugontvangen. Als de gehandicapte de woning verlaat of overlijdt,
worden de nog openstaande termijnen
in een keer afbetaald door de gemeente. Voor de achterblijvende niet-gehandicapte huisgenoten zijn er dus in
financieel opzicht geen problemen.
HUURDER OF HUISEIGENAAR
Zoals gezegd heeft u als huurder voor
het aanpassen van de woning toestemmng nodig van de huiseigenaar.
De laatste is echter niet verplicht aanpassing van de woning toe te staan. Als
een huurwoning voor u wordt aangepast, mag daaruit geen huurverhoging
volgen, omdat de kosten voor de aanpassing volledig door de gemeente
worden vergoed.
ONDERHOUDSKOSTEN TRAPLIFTEN EN
ANDERE MECHANISCHE VOORZIENINGEN
Onderhouds-, reparatie- of keuringswerkzaamheden aan trapliften en andere mechanische woonvoorzieningen
voor gehandicapten aan woningen of
woongebouwen kunnen ook worden
vergoed door de gemeente. Deze voorzieningen moeten echter wel met een
bijdrage op grond van de Regeling
Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten, of een vergelijkbare eerdere regeling, zijn aangebracht. De gehandicapte kan de rekening van de werkzaamheden bij de gemeente waar hij
woont, indienen. Als er aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, worden de kosten vergoed.
WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN
De regeling voorziet ook in het aanpassen van een door een gehandicapte
permanent bewoonde woonwagen op
een legale standplaats. Hetzelfde geldt
voor woonschepen op een legale ligplaats. Er gelden hiervoor enigszins afwijkende bedragen en procedures. Uw
gemeente kan u hierover uitvoerig
inlichten.
VERHUISKOSTENVERGOEDING
In sommige gevallen kan verhuizen
naar een andere woning een veel betere oplossing zijn dan de huidige woning aanpassen. De GMD is ook in
deze gevallen de adviserende instantie.
Wanneer de verhuizing past binnen de
normen van de regeling, kan een tege-

moetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten worden gegeven. Hierbij
zijn de volgende situaties mogelijk:
— verhuizen naar een niet aangepaste,
maar geschikte woning;
— verhuizing naar een aangepaste of
naar een min of meer eenvoudig
aan te passen woning.
Om in aanmerking te komen voor deze
bijdragen moet de aanvraag bij de gemeente ingediend worden, zodra u het
voornemen hebt te gaan verhuizen.
Indien u verhuist voordat op de aanvraag is beslist, vervalt het recht op een
bijdrage in de kosten van een verhuizing.

Epilepsie bestrijding
De jaarlijkse openbare collecte die gehouden wordt door het Nationale Epilepsiefonds 'De macht van het kleine'
heeft in Vierakker-Wichmond het
mooie bedrag van f 1.698,- opgebracht.
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U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram gehakte runderbiefstuk
2 grote uien
100 gram boter
zout
peper
l eidooier

R. K. School voor
Techniek en
Ambacht
Cursusjaar: 1989^1990
Namen en woonplaatsen van de leerlingen die het diploma behaalden:
Mechanische techniek: Waker Slotboom (Barchem); Phillip Veenhuis
(Hengelo Gld.); Alex Ribbers (Marienvelde); Oktay Bilgic, Martin Bunte
(Ruurlo); Martin Helmink (Vorden).
Bouwtechniek diff. timmeren: Arjan
Dijkman, Mare Sasse (Ruurlo); Gerben
Mullink, Bert Schotman (Vorden).
Bouwtechniek diff. metselen: Rico
Brundel, Marco Mulder (Ruurlo).
Bouwtechniek diff. schilderen: Robin
Brundel (Ruurlo).
Consumptieve techniek diff. algemeen: Mare te Brake (Ruurlo).
Bouwtechniek diff. Metselen art. 31:
Alex Boomkamp (Mariënvelde); Jeroen ter Heege, André Vorentjes
(Ruurlo).
Consumptieve techniek diff. BroodBanketbakken art. 31: Mark Oortgiesen (HengeloGld).
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Tip: bak ook eens wat reepjes bacon met de
uien mee. De braadboter kunt u afblussen
met een scheutje rode
MgiMMMMMKtttt
wijn. Het restant van de
rode wijn kunt u bij de
maaltijd nemen.
Tip: in plaats van
runderbiefstuk kunt u
ook eens paardebiefstuk
nemen.

Duitse
biefstukschotel

Vermeng eidooier, peper
en de gehakte biefstuk
goed door elkaar. Verdeel
de gehakte biefstuk in 4
gelijke delen en mank 4
schijven. Snijd de uien in dunne ringen. Laat
de boter uitbruisen en bruin worden. De
platte biefstukken snel om en om bruin en
warm bakken. Leg de biefstukken op een
voorverwarmde schotel en bestrooi ze met
zout. Bak de uien in de braadboter en houd
ze krokant. De uien over de gehakte
biefstukken dresseren en afmaken met
peterselie. Geef er gebakken aardappelen en
verse appelmoes van goudreinetten of
karmijnappel bij.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 950 kj (230 kcal)
Eiwit: 35 gram
Vet: 9 gram
Koolhydraten: 2 gram
Voorbereidingstijd: ca. 15 minuten

Plan voor nieuwbouw naast Huize Dorpszicht:

Luxe appartementen
in Hengelo

Architekt: Architektenburo Wolbert AvB

Hengelo (Gld)

Er zijn vergevorderde plannen voor de bouw van luxe appartementen in het centrum van Hengelo. Exploitatiemaatschappij
Hengelo-Gelderland wil een modern complex met zes appartementen neerzetten achter het karakteristieke Huize Dorpszicht
aan de Spalstraat. Daarmee lijkt de sloop van het beeldbepalende
pand definitief van de baan.
De redding van de voormalige notariswoning is een zaak van lange adem.
Aanvankelijk zag de eigenaar geen
brood in een verbouwing. De Hengelose Exploitatiemaatschappij hapte toe
toen de gemeente toestemming gaf om
nieuwbouw te plegen naast het pand.
Alleen een tegenvallende verkoop van
appartementen kan ervoor zorgen dat
de woning met de grond gelijk gemaakt wordt. Aan de ontwikkeling van
het project, inclusief ontwerp, is ruim
twee jaar gewerkt. De appartementen
die zijn verdeeld over drie bouwlagen
worden voor prijzen variërend tussen
de 165.000 en 178.000 gulden verkocht.

Opvallend
Het op de tekeningen opvallend kleurrijke gebouw is goedgekeurd door de
welstandscommissie. Architekt Alfonso
Wolbert jr: 'We laten beide panden in
hun waarde. Huize Dorpszicht is een
vrij robust gebouw. Dat moet zo blij-

ven. Het nieuwe complex heeft drie
bouwlagen en wordt niet gekoppeld
aan het bestaande pand. De nieuwbouw eist niet alle aandacht op en sluit
uitstekend aan bij de omgeving.'

Inspelen
Met het complex wil de exploitatiemaatschappij vooral inspelen op de
woonwensen van ouderen die hun woning verkopen en naar stads- of dorpskernen trekken. In de nieuwbouw is
daarom ook een liftvoorziening opgenomen.
Makelaar Gerrits: 'De locatie in het
centrum is ideaal. Openbaar vervoer,
winkels, vertier, alles naast de deur. Dit
soort projecten kun je lang niet overal
uitvoeren.' Voor de appartementen is
belangstelling getoond en de verkoop
is inmiddels op gang gekomen. Exploitatiemaatschappij
Hengelo-Gelderland hoopt in oktober met de bouw te
kunnen beginnen.
(Zie ook de advertentie in dit blad).
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VERBOUWINGSOPRUIMING

6-7-8 JULI
vanaf 16. 00 uur

5 soorten vlees
van de Grill
biefstuk, varkenshaas,
grill-vlees, kipfilet en
lamsvlees
VOORUGEGRILLEDEN
GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,
stokbrood en kruidenboter

DU/cO
Kom

Maak van uw feest een
bijzondere dag...

Grillweekend

De nieuwbouw nadert zijn voltooiing!
Om straks met de opening de allernieuwste
meubelkollektie te kunnen tonen, gaan alle
showroom-modellen in de opruiming, tegen zeer
speciale prijzen,
met kortingen van ^j f\
l^flO/

Ook de tapijtafdeling wordt heringericht, daarom
ook vele tapijten tegen superlage prijzen, b.v.

RESTAURANT & CAFÉ

inclusief
een heerlijke
rode wijn

f25,- p.p.
deTimmerieë

vrijblijvend

RESTAURANT & CAFÉ

binnen zonder
verplichting
PARTY

per meter

van 325,- voor

Fam. Maalderink

Een zaak met

DE SMID

Lochemseweg 16
7231 PD Warnsveld
Tel. 05751-1336

Tevens couponnen tapijt, voor half geld of
minder en gratis gelegd!

RESTAURANT

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten

service

Nu de kado-shop nog verder wordt
uitgebreid, stoppen wij met de
afdeling handenarbeid.
Deze artikelen nu voor half geld.

WEGENBOUW
U voelt zich thuis

Ü2. DOSTAL

dankzij prettige
bediening

VORDEN
05752-6691

GEVRAAGD:

Op gordijnen, vitrages, tapijten, kleden en
matrassen buiten de opruiming
Altijd tot Uw dienst

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

ervaren chauffeur

10% korting

Sollicitaties te richten aan:
Aannemings- en
Wegenbouwbedrijf DOSTAL BV
Onsteinseweg 20-7251 MLVorden

De aanbiedingen staan door de gehele winkel.

Of: bellen voor een afspraak:
Tel. 05752-6691, liefst na 19.00 uur

PHNNEVDEEL

ORANJEFEEST
MEDLERTOL
Zondag 8 juli:
Middagoriënteringswandeling
start 13.30 uur tot 14.30 uur bij
Café Eykelkamp

Vrijdag 13 juli:
Aanvang 20.00 uur in de feesthal treden
voor u op uit de Keyenborg 't popkoor

Autoverzekering

MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

vanaf f 7,50 per maand

Drukkerij
WEEVERS

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-3136.

hengelo(gld) ruurloseweg.2.^Q| MAL

Postbus 22 7250 AAVcmlon
Telefoon 05752-1010

DE KEYS metconferencier

"GAIT UUT KLOOSTER".
Zaterdag 14 juli:
13.00 uur: VOLKSSPELEN, vogelschieten,
dogcarrijden, enz. enz.
's avonds: GROOT BAL in de feesthal o.l.v.
"THE LEMMON BAND"
aanvang 20.00 uur

OPEL SERVICE

KI W. J.£? KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: Tïamstraat 13, Lochem. S 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

U vindt bij ons:

NOG ENKELE LUXE APPARTEMENTEN IN HENGELO (GLD)

—
—
—
—
—
—

Water-/ oeverplanten
Zuurstofplanten
Vijverfolie
Vijverpompen
Filtermateriaal
Vijveraarde
enz. enz.

AANBIEDING:

Uitstekende locatie in het centrum van Hengelo.
Eigentijdse architektuur
Ruime en lichte woningen. Living 41 m^.
Grote balkons op het zuiden.
Eventueel met garage.

Vijverfolie

5.95

4 - 5 - 6 - 8 m breed

per m2

Vijverpomp

Koopsommen v.a. 165.000,-v.o.n.

capaciteit 1200 l/uur

WORDEN

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

Boliestroat 40
Doetinchem
Tel: 08340-34025

compleet

hiunrjncüK

gerrits + lammers bv
Spolstroot 26
Hengelo (Gld)
Tel: 05753-3000

99.—

Architekt: Architektenburo Wolbert AvB

Hengelo (Gld)

Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

PRIJZENSUG IN LOCHEM ?

Parkeren voor de deur.

GARANTIE

INRUILWAGENS V (tf*)]

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen

Ja, u leest het goed.
Op vrijdag 6 juli en op zaterdag
7 juli valt er in Lochem weer
iets te beleven.
Want op deze 2 dagen hebben
wij onze gebruikte wagens, drastisch afgeprijsd! Zoveel zelfs, dat
het op sommige auto's meer dan
f 3.000,- scheelt als de dagen ervoor of daarna. Indien u interesse
heeft om binnenkort een gebruikte wagen te gaan kopen, mag en
kunt u deze unieke kans niet
voorbij laten gaan.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Knap geknipt ?

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

't Wapen
van 't Medler

J I M// H E E R S I N K
H

A

A

R

M

O

'

D

Op auto's van ons eigen merk geven wij nu zelfs een half jaar lang
100% garantie!

Kom kijken naar onze uitgebreide
collectie Opel Corsa's/Kadetten/
Ascona's, maar ook naar de andere merken.
INRUILPRUS
Dat uw inruilprijs niet ten koste
gaat van onze prijsverlagingen
spreekt uiteraard vanzelf.

KCW.J.

Café-Restaurant

OPEL CORSA 8/87, 3-drs. 1.2
normaal f 16.500in de prijzenslag fl:
14.750,—
OPEL KADETT 4/86, 3-drs. 1.38
normaal f 15.900,in de -prijzenslag fl:
13.400,—
PEUGEOT 405 GL/D 4-drs. 1.9
normaal f 25.950in de prijzenslag fl:
23.800,—
Tot ziens op deze prijzenslag
vrijdag 6 juli van 9.00-21.00 uur
zaterdag 7 juli van 10.00-17.00 uur
De dagen daarna gaan de prijzen weer naar
het oude prijspeil! Dus grijp nu uw kans...

van

l

Opel/Isuzu-dealer:
Ti-amstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

E

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
T C L . O 5 7 5 2 - 1215

Prijzenvoorbeeld

ZIE OOK ONZE OPRUIMINGSKRANT

KOOPJES IN
WOIMINGTEXTIEL

LINNENKAST

SPREIEN IN ALLE MATEN MET
KORTINGEN VAN 25% TOT 75%

met schuifdeuren
en laden

Stijlvol eiken BANKSTEL
met rundlederen kuipkussens
prima zitkomfort
van: 3485,als3

nu:

COUPONNEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

1998,-

DEKBEDOVERTREKKEN
VOOR STUNTPRIJZEN
DEKBEDDEN SYNTH.
4-SEIZOENEN UITVOERING

2995,-

(2 lagen)

(3-1-1 voor: 3595,-)

-l
135x200 l

_ff j:

21

200x200 199,—
240x200 239 ,—
MATRASSEN: POLYETHER,
BINNENVERING + SCHUIMRUBBER

Eiken SLAAPKAMER

VOOR

in blank of donker eiken
(ledikant kan in 140,160 en tlU
X
180 breed)

Comfort
voor

LEDIKANT 140/200

een

en 2 nachtkastjes
NU voor:

aantrekkelijke
prijs

1498,-

RELAXFAUTEUIL
met diverse mogelijkheden
van: 950voor:

STUNTPRIJZEN

795,-

TAPIJTaanbiedingen

PITRIET FAUTEUIL
diverse kleuren
van: 379,-

BIJZETTAFELTJE
M.D.F. wit 189-

325,159,-

meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Ei bergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

BANKSTEL
*
*
*
*

massief eiken
draion velours kussens
met binnenvering
zittingen van de fauteuils
in diepte verstelbaar
van: 3350,
als 3-1-1:

2895,-

1 grote Natte Keek
10 gevulde Koeken

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg
Markt Vorden

5,00
5,00

1 pak witte of bruine Bollen 1,25

Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Alle soorten brood

happy to welcome you at the market

1,85

SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen Super Krentenbollen, Harde Duitse Broodjes

Bandencentrum Bennie Wenting
start een grandioze
DUNLOP-ACTIE
Geldt voor de volgende maten:

3 bos BLOEMEN naar keuze

6 vaste

*'f

PLANTEN

Y

10-

L,

3 Geraniums

7,50

DE VALEWEIDE-bloemen
"~^ _,<"•

85.00
77,00
90,00
82,50
96,00
88,00
104,00
96,00
110,00
102,00
120,00
112,00
120,00
112,00
133.00
124,00

TOTAAL INSTALLATEUR

hun verbouwings- of
nieuwbouwplannen willen
realiseren.

F. Jansen
INSTALLATIEBEDRIJF
Burg.GalleestraatBO
Telefoon: 2637
Bij montage van 4 stuks,
speciale uitlijnactie f 25,- incl.
BTW. Geldt alleen als u de
banden hier laat monteren.
P.S. Als u kunt aantonen
d.m.v. een advertentie dat
ergens anders de banden
incl. montage +
ballanceren + BTW
goedkoper zijn, krijgt u
van ons het prijsverschil
terug.

Deze DUNLOP-actie geldt
voor de gehele maand
JULI.

Maandag tot vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur, en zaterdag, 8.00 tot 15.00
uur, kunt u zonder afspraak aankomen om de banden te laten
monteren. U wordt direct geholpen.

^—

•^^-

135 SR 13 SP6 per stuk
bij 4 stuks
USSR 13 SP6 per stuk
bij 4 stuks
I55TR 13 SP6 per stuk
bij 4 stuks
165 TR 13 SP6 per stuk
bij 4 stuks
175-70 TR 13 SP6 per stuk
bij 4 stuks
185-70 TR 13 SP6 per stuk
bij 4 stuks
I75TR 14 SP6 Per stuk
bij 4 stuks
185-70 TR 14 SP6 per stuk
bij 4 stuks

GEVRAAGD:
Enthousiaste klanten,
welke met een vakkundig

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Autobedrijf Bennie Wenting, daar komt U verder mee!

NIEUW op de Markt te Vorden :

Autobedrijf Bennie Wenting

Hagelwitte Bloemkool 1,25 per stuk

Hoofddealer HYUNDAI
Molenenk 2 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-3300 b.g.g. 1 256

Malse Sperziebonen 2,95 per kilo
RaUWkOStSalade 2,25

per 250 gram

StOOfSChOtel 1,95 per 500 gram

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voor elke klant attentie GR A TIS!

Versmarkt
5

KALKOENDIJEN k„0 87 KIPKARBONADE
95
KUIKENDIJEN * 7-95
,
4.
ki 0
Poelier H O F F M A N
MARKTHENGELO / V O R D E N

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""HULS

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Video-en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

GARANTIE VOOR
GOED GASWERK
Uw GGF-installateur zorgt voor zuinig en
veilig stoken zonder zorgen
WatisGGF?
GGF is een onderhoudsorganisatie voor gasapparaten. Het is een unieke samenwerking tussen installatiebedrijven en de GAMOG. Al hetonderhoud
geschiedt volgens vastge-

GBF

GASSERVICE
GELDERLAND
FLEVOLAND

stelde methoden zodat een
optimale garantie voor
goed gaswerk gegeven
kan worden.
Bovendien wordt er met uniforme tarieven gewerkt
zodat u weet waar u aan
toe bent. Installatiebedrijf
Oldenhave is zo'n GGFinstallateur. Een GGFinstallateur werkt met abonnementen. De kosten be-

taalt u door middel van de
maandnota van hetgasverbruik aan de GAMOG.

Wat houdt een GGFabonnement in?
Alle gasapparaten bij u in
huisworden jaarlijks op
deskundige wijze onderhouden. Bovendien zorgt
uw GGF-installateur ervoor
dat ieder jaar opnieuw het
onderhoud tijdig gebeurt.

- Gespreide betaling doordat de kosten verwerkt
worden in uw maandnota
van de GAMOG.
- Bovendien kunt u aanspraak maken op een 24uurs storingsservice, (mogelijke kosten vallen buiten hetabonnement).

Wat zijn de voordelen?

Goed onderhoud van gasapparaten is specialistenwerk. Raadpleeg daarom
uw GGF-installateur voor
zuinig en vooral veilig
stoken zonder zorgen.

- EenGFFonderhoudsabonnement is kostenbesparend doordat er
minder storingen voorkomen en minder reparaties
nodig zijn.
- Uw gasapparaten hebben een langere levensduur.
- U draagt bij aan een schoner milieu wanter treedt
minder uitstoot op van
schadelijke stoffen.
- Deveiligneid van de apparatuur wordt bevorderd.
- U kunt verzekerd zijn van
kwaliteitscontrole.

Vertrouw op uw GGFinstallateurals hetgaatom
professioneel, betrouwbaaren vakkundig onderhoud van uw gasapparatuur.

INSTALLATIEBEDRIJF

t/J G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg l l Wichmond. Tel. 05754-755. Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750-18383.
Landlustweg 32 Steenderen. Tel. 05755-2071
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Politievaria
Na wekenlang 'voor'werk door een
team politiemensen uit o.a. Doetinchem en Vorden zijn een 4-tal inwoners uit Oost-Gelclerland aangehouden. Ze bekenden de afgelopen 2 jaar
werkelijk honderden bedrijven en middenstanders in het gehele land, waaronder ook vele Vordense, voor samen
één miljoen gulden opgelicht te hebben met de verkoop van nep-advertenties voor het goede doel, in Vorden
vooral sport voor geestelijk gehandicapten. Ze gebruikten echter diverse
goede doelen zoals reanimatie-instellingen, milieugroepering en gehandicapten. Ze wekten de indruk dat de opbrengst van de advertentie of een deel
ervan naar een goed doel ging. De verdachten hebben inmiddels aan de politie bekend het geld in eigen zak te hebben gestoken. Ze opereerden in teamverband. De pseudo-advertenties werden telefonisch verkocht en na het
tonen van een proefexemplaar van bv.
de poster diende er betaald te worden.
Omdat de bedragen lagen tussen de fl.
80,- en fl. 400,- wekte het bij de bedrijven /.eker in het eerste jaar nooit argwaan.
Tijdens het ingestelde onderzoek werd
vastgesteld dat er geen geld werd afgedragen aan een instelling of iets dergelijks.
Op vrijdag 29 juni werd er op de Lankhorsterstraat te Wichmond een bromfietser bekeurd voor het rijden op een
bromfiets met een veel te hoog vermogen. In plaats van 0,44 Kw leverde deze
'bromfiets' 1.476 Kw. Bekeuring volgde.
Op zaterdag 30 juni werd er door het
attente winkelpersoneel in een Vor-

dense supermarkt een inwoonster uit
Vorden aangehouden in verband met
gepleegde winkeldiefstal. Het betrof
hier vleeswaren en melk twv. fl. 16,-. De
verdachte werd overgebracht naar het
politiebureau en verhoord.
Op 30 juni ontstond er op de Zutphenseweg enige parkeerschade tussen 2
personenauto's.
Op 30 juni ontstond op de Vierakkersestraatweg te Vorden een eenzijdig
ongeval met gewonden. Door de hevige regenval geraakte de bestuurder van
een personenauto op het gladde wegdek in een slip en botste tegen een
boom. Zowel de bestuurster als een inzittende liepen diverse kneuzingen op
en zijn naar het ziekenhuis te Zutphen
gebracht. De auto geraakte geheel vernield.
Op maandag 2 juli haalde de politie
uit de Vordense Veengoot een fiets
zonder postcode of framenummers.
Het betrof een zwart/wit geschilderde
fiets met hoog stuur waartussen een
stuk betonijzer was gelast.
Op 2 juli werd er op de Baakseweg een
totaal uiteengereten reebok aangetroffen. De desbetreffende jachtopzichters
hebben het karkas e.d. verwijderd.
Op 2 juli stond een bestuurder van een
personenauto op de Onsteinseweg. De
voorzijde stak iets op de Ruurloseweg.
Over de Ruurloseweg reed een vrachtauto die aan het inhalen was en op de
linkerrijstrook botste hij tegen de voorzijde van de personenauto. De bestuurder van de vrachtauto reed echter door
zonder zich bekend te maken. Allerlei
attributen bleven op de plaats van het

Harry Weanink dankzij regen
schutterskoning 'Delden'
Een hevige regenbui noopte het bestuur van de buurtvereniging
'Delden' zaterdagavond om een voortijdig einde te maken aan het
traditionele vogelschieten, een vast onderdeel tijdens de volksfeesten van de buurtvereniging 'Delden'. Er werd besloten om de
'romp' van de vogel te verloten waardoor Harry Weanink als de
gelukkige schutterskoning gehuldigd kon worden.
Ondanks de regen toch een paar dagen gezellig feest in het buurtschap.
Vrijdagavond werd begonnen met de
opvoering van het blijspel 'Laura' in de
grote zaal van het dorpscentrum. De
talrijke aanwezigen konden genieten
van een vlot gespeeld toneelstuk, gebracht door eigen leden.
Aan dit blijspel onder regie van Henk
Rouwenhorst werd meegespeeld door
Dick Regelink, Frida Pelgrum, Karin
Krijt, Harry Flamma, Gerben Vruggink, Rinus Pelgrum, Wilma Rossel,
Absie Bokkers en Henk Rouwenhorst;
Ina Wesselink zorgde voor de grime,
terwijl Gerrit Rossel als souffleur fungeerde.
Zaterdag werden nabij café het
Zwaantje de volksspelen gehouden.
Voor de kinderen was er de poppen-

kast van Jan Klaassen. De uitslagen van
de diverse spelen waren als volgt:
Vogelschieten: 1. Harry Weanink; 2.
Marcel Vruggink; 3. Dick Regelink; 4.
Jan Wormgoor; 5. Wim Peters.
Sjoelen: 1. Reina Scheffer; 2. Eef Eggink; 3. Bert Regelink.
Stokkenspel: 1. Dorien Mulderije; 2.
Harry Flamma; 3. Reina Scheffer.
Dogkar: 1. Annie Eggink; 2. Frida
Pelgrum; 3. Joke Broekgaarden.
Klootgooien: 1. Herman Scheffer; 2.
Dick Regelink; 3. Alie Walgemoet.
Kegelen: 1. André Eggink; 2. Gerrit
Wolters; 3. Harry Flamma.
Schieten vaste baan: l. Dorien Mulderije; 2. Albertjan Mulderije; 3. Rinus
Pelgrum.
Idem vrije baan: 1. Henri Eggink; 2.
Gerrit Rossel; 3. Marcel Vruggink.

Bij Vordense LHNO kon de
vlag uit

Woensdagavond 27 juni j.l. vond op de Vordense Chr. School
voor LHNO de diploma-uitreiking plaats voor de geslaagde 4e
Wassers. Het was de laatste afzonderlijke diploma-uitreiking voor
deze LHNO-school, waar de vlag deze keer uit kon.
De diploma-uitreiking was de afgelopen week bijzonder feestelijk, omdat
alle leerlingen die examen deden het
diploma behaalden. Dit was een mooie '
afsluiting van het schooljaar. Na de zo-

mervakantie vormt de LHNO samen
met de Vordense School voor I^AS en
ILO de nieuwe Chr. Scholengemeenschap "t Beeckland'.

ongeval achter. De Rijkswaterstaat verleende o.a. assistentie. De vrachtautobestuurder heeft zich inmiddels op 3
juli bij de Rijkspolitie te Vorden gemeld.
Op 2 juli omstreeks 19.45 uur fietste
een inwoonster van Vorden vanaf de
Beatrixlaan richting Nieuwstad en ter
hoogte van de Horsterkamp werd zij al
fietsende lastig gevallen. Door de toevallig passerende moeder liet hij los en
verdween in de richting van de doodlopende weg. Hij verplaatste zich op een
donkere damesfiets.
Op dinsdag 3 juli assisteerde de politie
bij een automobilist die zijn auto, met
de sleutel erin, op slot had gegooid en
geen reservesleutel meer had. De auto
stond op de Kerkstraat.

Waarom een
autogordelcampagne ? ?
In de maanden juni en juli wordt in
Gelderland een campagne gevoerd die
het gebruik van autogordels moet stimuleren.
De praktijk heeft inmiddels onomstotelijk bewezen, dat het dragen van de
autogordel een uiterst goedkope en
bovendien zeer effectieve vorm van levensverzekering is voor elke aut-inzittende. Het risico op lichamelijk letsel,
al dan niet met dodelijke afloop, wordt
door het dragen van de gordel met ongeveer de helft verkleind. Öe autogordel wordt dan ook wel de 'levensredder' bij uitstek genoemd.
Indien bereikt zou kunnen worden dat
alle bestuurders en inzittenden de gordel dragen, dan zou dit jaarlijks 20%
minder slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) betekenen. In Gelderland alleen al gaat het dan om zo'n 400
slachtoffers per jaar.
De Gelderse autogordelcampagne in
1987 heeft aangetoond dat een intensief gevoerde campagne, waarin voor-

Resultaten
De resultaten waren dit jaar bijzonder
goed. Bij het landelijke MAVO/LBO
examen Engels op C-niveau bleek de
Vordense school tot de beste 3 LBOscholen van Nederland te behoren. En
ook bij het Engels op Mavo D-niveau
behoorden de leerlingen landelijk tot
de beste 5 procent.
Mevr. L.A. Nijhoff, directrice van de
LHNO, complimenteerde niet alleen
de leerlingen die alles op D- en C-niveau hadden gedaan. Met nadruk feliciteerde zij ook de leerlingen die met
veel inzet het diploma met (gedeeltelijk) A- en B-niveau hadden behaald.
'Ik heb juist veel bewondering voor
hen die met hard werken en karakter
het diploma op hun eigen niveau konden behalen', aldus mevr. Nijhoff.
De toekomst ziet zij hoopvol in, na de
fusie met de LAS/ILO dit jaar. De aanmelding voor het eerste jaar van de
Vordense scholengemeenschap is landelijk gezien zeer goed.

ENDA
JULI:
6 Open Tafel SWOV.
7 Pretttymarkt Vorden'64.
8 Fietstocht Kranenburg.
9 ANBO, klootschieten 'De
Goldberg'.
10 Open Tafel SWOV.
13 Open Tafel SWOV.
14-15 Ludgermarkt Wichmond.
15 HSV 'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.
16 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
17 Soos Kranenburg.
17 Open Tafel SWOV.
19 ANBO, braderie.
20 Tony Turner, disco-show, Goud van
Oud, De Herberg.
20 Open Tafel SWOV.
22 ZomertochtVRTC, start De
Herberg Vorden en Ras Ruurlo.
23 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
24 Soosmiddag Kranenburg,
eindmiddag.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap FC Twen te.
30 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
31 Open Tafel SWOV.
AUGUSTUS:
3 Open Tafel SWOV.
7 Open Tafel SWOV.
10 Open Tafel SWOV.
14 Open Tafel SWOV.
17 Open Tafel SWOV.
21 Open Tafel SWOV.
24 Open Tafel SWOV.
28 Open Tafel SWOV.
31 Open Tafel SWOV.

in
lichting en politietoezicht hand m
hand gaan, het draagpercentage met
ruim 20% doet verhogen. Campagnes
in andere provincies laten eenzelfde
resultaat zien.

In overleg tussen Veilig Verkeer Nederland, het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, het ROVG, de gemeente en
politie zijn de maanden juni en juli uitgeroepen tot aktieperiode. Ook landelijk zal in deze periode aandacht aan de
autogordel
geschonken
worden.
(ROVG = Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland).
De taakstelling van de autogordelcampagne in 1990 is een verhoging van het
draagpercentage met 20% in Gelderland. Dit onder het motto: Gordel om,
ook binnen de kom.
Ondanks de bovengenoemde 'winst' in
verkeersveiligheid door het gebruik
van de autogordel, blijft deze gordel tijdens het autorijden nog te weinig gebruikt te worden.
In Gelderland draagt ongeveer 60%
van de automobilisten de gordel binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde ligt het percentage hoger, namelijk op 80%.
Uit een evaluatie-onderzoek van de
gordelcampagne in Gelderland is gebleken dat juist bij ritten met het mo-

tief winkelen de gordel relatief weinig
wordt gedragen, hetgeen is terug te
vinden in het lage percentage van 60%
binnen de bebouwde kom. Extra aandacht voor deze groep automobilisten
lijkt dus noodzakelijk.
Deze extra aandacht lijkt zeker zinvol,
wanneer u zich realiseert dat in Gelderland zo'n 60% van de letselongevallen
juist plaatsvindt binnen de bebouwde
kom.
De korte ritjes binnen de bebouwde kom
vormen derhalve een grote risicofactor.
Daarom het advies: draag tijdens het
autorijden altijd de gordel, of u een
lange rit maakt of'even een boodschap
doen', het kan u letsel en ook een bekeuring schelen.

'De Snoekbaars'
Aan de vierde onderlinge clubwed-

strijd van de hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' werd door 23 personen
deelgenomen die in totaal 51 vissen
vingen. De uitslagen waren als volgt: 1.
J. GrootJebbink 10 stuks— 194 cm; 2.
H. Golstein 10 stuks — 174 cm; 3. J.
Groot Jebbink 7 stuks — 169 cm.

L.R. en
P.C. De Graafschap
Op l juli behaalde Saskia Vreman met
Ricardo in Eerbeek een 4e prijs in de
M l -dressuur met 122 punten.
Die zelfde dag was ook succesvol voor
Mariska Steintjes, zij was met haar
pony Brenda in Lichtenvoorde en behaalde een 2e prijs in de B-dressuur
met 125 punten.

Zaterdag a.s. Aqua-festijn!
Waterfeest: middag- en avondprogramma voor jong en oud bij
het openluchtbad 'In de Dennen' te Vorden. Hoofdact: LO'KO
SHE-BANG!

Berkelfestivalweek in Almen met
veel variatie
o.a. Radio Veronica; Ski-show; rondvaarten met de Berkelzomp;
Survival Run; optredens van Nederlandse artiesten en frühschoppen.
In de week van zaterdag 7 juli t/m zondag 15 juli vinden er o.l.v. badmeester
Martin Jansen diverse aktiviteiten en
evenementen plaats in en rondom het
Almense Berkelbad.
De Berkelfestivalweek is in een nieuw
jasje gestoken en is een voortzetting
van het jaarlijks zwemfeest, dat 15 jaar

h» TI g een begrip is geweest in de Achleihoek, vanwege zijn gevarieerd programma mét daarin spektakulaire evenementen en demonstraties.
Deze nieuwe opzet moet ervoor gaan
zorgen dat de populariteit op zijn
minst gecontinueerd wordt en nieuwe
elementen moeten ervoor gaan zorgen

dat de naamsbekendheid van Almen,
het Berkelbad en het riviertje de Berkel
toenemen.
Het geheel moet een toeristische en recreatieve trekpleister gaan worden
voor niet alleen de regio maar ook ver
daarbuiten.
Nieuw is ook, dat de toegang tot alle
evenementen gratis is, dankzij grote
sponsors en de Almense middenstand.
In het Berkelfestivalweek staat de Berkelzomp centraal, rondom deze rondvaarten zijn vele evenementen gepland.

Opening en
eerste vaart Berkelzomp
De officiële opening is gepland op zaterdagmiddag 7 juli door Burgemeester Mr. W.J.P. van Notten. Aansluitend zal de eerste rondvaart voor genodigden met de Berkelzomp plaatsvinden die t/m
15 juli dagelijks rondvaarten gaat verzorgen vanaf de aanlegsteiger in de Berkel bij het zwembad.
Het exacte vaarschema van de Berkelzomp wordt nog gepubliceerd. Wel kunnen groepen vanaf
minimaal 15 personen al wel reserveren voor een rondvaart. Bij wind kan er ook met de zomp
worden gezeild. Het is een prachtig gezicht om deze replica te zien varen.
Survival Run

Broderie

Na het officiële gedeelte wordt het
startschot gegeven voor de Survival
Run die door de omgeving van Almen
gaat en georganiseerd wordt door de
Almense gymnastiekvereniging ATTG
met medewerking van de Almense vrijwillige brandweer en zwembadpersoneel.
Een survival run is een zware loop met
nog zwaardere opdrachten die tijdens
de run moeten worden uitgevoerd
zoals het klauteren over water, in bomen klimmen, lopen met boomstammen, door sloten lopen, sjouwen met
strobalen, melkbussen etc. etc.
Het gehele parcours is voor het publiek toegankelijk en het zal een ware
uitputtingsslag worden. Iedereen kan
er aan meedoen als men over een goede conditie beschikt.

Het hoogtepunt van de Berkelfestivalweek vindt plaats op vrijdagavond 13
juli. Dan zullen er vele braderiekramen
worden geplaatst op de zonneweide
van het bad, maar ook de Berkelweg
vanaf het schoolveld zal vol komen te
staan met kramen. Parkeren en fietsenstalling zullen elders in het dorp worden ondergebracht.

Frühschoppen
Zondagmorgen 8 juli staat in het teken
van de muziek. De muziekvereniging
Juliana een zondagochtendconcert
ook wel frühschoppen genoemd. Medewerking wordt verleend door een Dixieland orkest.
Daarnaast zal het grote Harmonie orkest optreden en zullen de Berkelbloazers van zich laten horen met een Egerlander repertoire. Het frühschoppen
vindt plaats in de tent op de zonneweide van het bad.

Recreatieve triathlon
Van maandag 9 t/m donderdag 12 juli
kan men meedoen aan een recreatieve
thriathlon. Het geheel bestaat uit 500
meter zwemmen, 15 km. wandelen en
30 km. fietsen. Men kan zelf bepalen of
men drie onderdelen afwerkt op één
dag of dat men het verdeelt.
Ook kan men keuze's of combinaties
maken, waarbij men één onderdeel
laat vervallen. Om in aanmerking te
komen voor een herinneringsvaantje
moet men echter alle drie onderdelen
volbrengen.

Radio Veronica
De slogan 'Veronica komt naar je toe
deze zomer' wordt in Almen gerealiseerd. De grote zomertruck van 18 meter, barstens vol met Nederlandse artiesten, komt op de parkeerplaats te
staan.
Met de Zomertruck komt de bekende
radio en televisie presentator Wil Luikinga mee. Hij zal in Almen het bekende spelletje 'Wil wil wel' met de fruitautomaat Harry spelen met mensen uit
het publiek. Daarbij zijn tal van prachtige prijzen te winnen.
Welke artiesten er mee zullen komen
met de Zomertruck is op dit moment
nog niet bekend, maar zal zeer zeker
bekend worden gemaakt.

De Coca- Cola Freestyle
Skirshow
Liefhebbers van sensatie kunnen hun
hart ophalen bij het aanschouwen van
de Coca-Cola Freestyle Ski Show. Deze
inmiddels zeer befaamde groep van de
beste freestyle-skiërs uit Europa zal het
publiek versteld doen staan van pure
ski-acrobatiek.
Vanaf de 12 meter hoge, hydrauliche
springschans glijden de skiërs over hun
kunststof mat naar beneden om daarna
via het omhoogstaande gedeelte aan
het uiteinde van de schans te worden
gelanceerd. Op zo'n 6 meter hoogte laten zij de meest ongelooflijke kapriolen zien: enkelvoudige, dubbele en
schroefsalto's zitten in het veelzijdige
repertoire.
De meest gewaagde sprong is de Rapid

Fire, een kombinatie sprong met in totaal 8 salto's.
In het Europese team zitten o.a. springers uit Oostenrijk en Zwitserland. Het
geheel wordt gepresenteerd door Gerard Wielinga, de televisie presentator
van Veronica-sport en zelf ook een
goede free-style skiër.
Zij zullen in Almen ieder uur een optreden van plm. 20 minuten verzorgen.
De laatste show vindt in het donker
plaats met special effects zoals magnesium explosies, rookmachines, vuurwerk en een enorme lichtshow.

Demonstratie met Jet boten
Op de Berkel zal door de fa. Goma uit
's Graven land worden gedemonstreerd
met de nieuwste rage nl. het varen met
Jet boten. Deze waterscooters zijn snel,
wendbaar en kunnen indrukwekkende
prestaties leveren. Ook zal worden gedemonstreerd dat men achter deze waterscooters kan waterskiën.

Berkelmarathon en
familie- estafette
De vaste peilers van weleer ontbreken
ook nu niet in het programma. Vanaf
de Spitholtbrug zwemt men naar de finish bij het zwembad. Nieuw is dat de
Berkelmarathon voor dames en heren
in het donker wordt gezwommen.
De Vrijwillige Almense Brandweer
zorgt voor licht langs het trajekt en het
laatste stuk is verlicht d.m.v. fakkels aan
beide oevers van de Berkel. Ook de
Berkelzomp zal deze avond verlicht
zijn en rondvaarten maken.
De familie-estafette is in het diepe bad
waarbij vader, moeder en twee kinderen uit één gezin aan mee kunnen
doen.
Al met al een totale happening in Almen, hetgeen een bezoek met bezienswaardigheden en mogelijkheden voor
jong en oud aan deze Berkelfestivalweek, meer dan de moeite waard
maakt.

Achterhoekse gospelgroep begint zomertoernee in Vorden:

Openluchtdienst a.s.
zondagavond met 'Nieuw Leven'

Dat was plezier hebben

De uitreiking van een beker aan de volksdansgroep Vodanbo uit Ruurlo met als leidster Alice van 't Hag uit Zutphen. Achter de
microfoon de gastheer van het park, Tonny Leerink.

Ca. 100 senioren waren woensdag 27 juni te gast in het Ponypark Slagharen. Het betrof mensen die
deel uitmaken van volksdansgroepen voor ouderen. Aanwezig waren groepen uit Ruurlo, Kuinre,
Ossenzijl en Belt-Schutsloot.
Er werd 's middags door de groepen getoond hoever men gevorderd is op het terrein van de
volksdans terwijl er verder ook gezamenlijke aktiviteiten waren. Het was een bijzonder geslaagde
middag die werd besloten met het uitreiken van een herinneringsbeker aan elk van de groepen.

Wielerronde
in Vorden
A.S. zondag 8 juli zal vroeg in de avond de jaarlijkse openluchtdienst achter de Gereformeerde Kerk
worden gehouden. Aan de dienst, georganiseerd door de Herv./Geref. Jeugdwerkgroep, zal gospelgroep Nieuw Leven meewerken.
Het thema van de dienst, 'Vrijheid...
blijheid', is toepasselijk zo vlak voor de
vakantie. 'Iedereen snakt wel naar een
paar weken vrij', legt de organiserende
groep uit. 'Maar in hoeverre ben je
echt vrij? En hoe ga je met die vrijheid
om?' Ds. H. Westerink zal dit thema
verder uitwerken.
Gospelgroep Nieuw Leven, die muzikale medewerking verleent, is voor ve-

len nog bekend van vorig jaar. De leden van deze groep komen uit diverse
plaatsen uit de Achterhoek» o.a. uit
Vorden.
In het afgelopen voorjaar hebben ze
enkele bijzondere optredens achter de
rug in o.a. de gevangenis in Zutphen
en in 'De Kruisberg' in Doetinchem.
Deze maand hebben zij een uitgebreide tournee langs verscheidene cam-

Na een liefdevolle verzorging in het verzorgings- en
begeleidingshuis 'De Ehze' te Almen, is na een leven
vol zorg en toewijding aan allen van wie zij hield toch
nog onverwacht, rustig van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

pings in Overijssel en Gelderland. Die
zomertournee beginnen ze a.s. zondagavond in de openluchtdienst in
Vorden.
Deze bijzondere dienst begint een half
uur eerder dan gebruikelijk. De Jeugdwerkgroep verzoekt mensen mogelijk
graag eigen stoelen mee te nemen. Bij
slecht weer zal de dienst in de Gereformeerde Kerk worden gehouden.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

BOVAG

RIJSCHOOL
HORSTMAN
RIJSCHOLEN

Tonia Wessels
SEDERT 1979 WEDUWE VAN EVERT JAN STEENBLIK

op de leeftijd van 86 jaar.
Vorden:

E. Aaldering-Steenblik
W. Aaldering
Delden (Ov.): Geert en Marja
Uden: Janenlngrid
Uden: Anita en Marlof

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

IK MOET NU AL DE GLASBAK IN
ENIKUEBHOGNIÜSVAN
DE WERELD GEZIEN.
Ov
v*\\

Almen, 3 juli 1990
'De Ehze'
Correspondentie-adres:
W. Aaldering, Zutphsnseweg 82, 7251 DM Vorden
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 6 juli van
13.15-13.30 uur gelegenheid bestaat tot afscheid nemen.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
genoemd uitvaartcentrum.

^ ^£,

MOET JE VRAGEN OF ZE
BRILLEGLAZEN
VAN JE MAKEN.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Woensdagavond 18 juli a.s. organiseert
de RTV Vierakker-Wichmond met als
clubsponsor aannemersbedrijf Peters
de 12e wielerronde van Vorden en al
weer de 6e Braderie ronde genaamd.
Ook dit jaar is het parcours weer als
volgt: start en finish nabij het station
aan de Enkweg/Burg. Galleestraat
linksaf de Molenweg rechtdoor de Wilhelminalaan.
Linksaf Groeneweg en links de Enkweg
lengte ± 1400 m. Het programma is
als volgt: Recreanten 40 km.; Junioren
60 km.; Liefhebbers Veteranen 50 km.
Voorgenoemde wegen zijn dan afgesloten voor alle verkeer.
Graag een verzoek aan alle omwonenden om de voorgenoemde wegen met
de parkeerstroken vrij te maken van
auto's en andere obstakels. Verder doet
men een verzoek aan alle omwonenden van voorgenoemde wegen en wegen binnen het parcours gelegen
mocht men tijdens de koers van hun
plaats willen dat men de auto vroegtijdig buiten de afzettingen zet.
Zij die voor verplaatsing van voertuig
afhankelijk zijn zoals invaliden of anders moeilijk ter been zijnden wilt u
dan even kontakt opnemen met P.C.
van Savoyen, 05752-1032.
Bij de oversteek van het parcours voor
treinreizigers van en naar het station
zal evenals de voorgaande jaren een regelingworden getroffen.

R.T.V. nieuws
Sterk optreden van Jan Wullink bij de
Internationale klauterkoers in het Limburgse Sweikhuizen.
Amateur Jan Wullink blijft het goed
doen in het Limburgse land waar een
klimmerscompetitie wordt verreden
om de Brand trofee. Deze bierfabriek
sponsort voor het tweede jaar dit evenement waar niet alleen de Limburgse
renners op afkomen maar ook de renners van boven de moerdijk.
Wullink die bij eerdere wedstrijden ook
al punten vergaarde deed dit zondag
nog eens dunnetjes over. Hij maakte
deel uit van een kopgroep van 10 renners met grote namen in het wielerpeloton zoals Leon Boelhouwen de oud
prof; Patrick Strouken, nat. selectie;

Niels van de Steen, eveneens nat. selec- als bij de heren gehandhaafd, alleen
een dames en jeugd team bestaat uit
tie en ook Francois Knarren.
Wullink werd ondanks een afloper pri- zes personen plus leider, er wordt gema 8e. Jan Weevers moest genoegen
trokken met vijf personen; er mag genemen met een 17e plaats.
wisseld worden alleen met een nieuwe
Liefhebber Rudi Peters won zondag de trekbeurt.
Ronde van Geesteren bij Tubbergen. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.
Peters was de snelste van een kopgroep Alleen hier om al zou men zo snel movan 9 renners die op een spekglad par- gelijk opgeven. Het bestuur van de orcours voorsprong hadden genomen. ganiserende vereniging hoopt dan ook
Broer Bennie kwam behoedzaam als ieder daar zo veel mogelijk aan mee
15e over de streep.
doet, men kan op deze manier eens
Vrijdagavond trokken de RTV'ers naar kennis maken met de touwtreksport,
Rijssen. Rudi werd daar 6e en Bennie en natuurlijk l;an men de prachtige ac16e.
comodatie bezichtigen.
Harry Eggink werd zondag bij een re- Er is gelegenheid om te trainen onder
creanten koers in Driel nabij Arnhem een deskundige leiding en dat is op
9e.
elke dinsdagavond bij de accomodatie
Mano Lubbers maakt als lid van de Ruurloseweg 110, Medler.
Giant Ploeg de ronde van de Bohemen Opgave voor 16juli bij M. Engel,Julianalaan 23 te Vorden, tel. 05752-2836.
mee in Tsjecho-Slowakije.
Willem Bosman kent dit seizoen nog Tot ziens op 25 juli.
weinig geluk, ook zaterdag ging de
Warnsvelder tegen het asfalt tijdens de
internationale 3-daagse van HarderMEDEDELING:
wijk. Bosman werd uiteindelijk nog 15e
Ook voor al uw electroin het totaal klassement. In Vaassen
technische
werd hij l Ie in een wedstrijd die voorwerkzaamheden kunt u
tijdig moest worden afgelast vanwege
een hevig onweer.
terecht bij uw
TOTAAL INSTALLATEUR

Kampioenschap van
Vorden
De Touwtrekver. Vorden organiseert
op woensdag 25 juli de jaarlijkse touwtrek wedstrijden .om het kampioenschap van Vorden aan de Ruurloseweg
110.
Hier aan kunnen deelnemen bedrijven
— verenigingen — straten en buurtverenigingen. Deze moeten allemaal
wel economisch verbonden of afkomstig zijn uit de gemeente Vorden.
Een team bestaat uit zeven personen
plus een leider, er wordt getrokken met
zes personen; er mag gewisseld worden
maar alleen met een nieuwe trekbeurt.
Er mogen geen mensen aan meedoen
die op welke wijze dan ook verbinding
hebben met de N.T.B, of op een andere manier verbonden zijn met de touwtreksport, de leider maat hier van een
uitzondering.
Bij voldoende deelname heeft de
Touwtrekver. Vorden gemeend ook het
Kampioenschap touwtrekken van Vorden voor dames en jeugd te moeten organiseren. Hier worden dezelfde regels

F. Jansen
INSTALLATIEBEDRIJF
Burg. Galleestraat 60
Telefoon: 2637

Volleybalvereniging

DASH
heeft weer plaats voor
NIEUWE LEDEN
Zowel bij de recreanten als bij
competitie spelende teams.
Info: H. Vlogman, tel. 2959

TE KOOP:
Alle soorten CV-ketels,
zowel hoog- als verbeterd
rendement bij uw
TOTAAL INSTALLATEUR

F. Jansen
INSTALLATIEBEDRIJF
Burg. Galleestraat 60
Telefoon: 2637

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

VEZELBROOD:

e

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbedekking moet vaker vernieuwd worden. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Vezels aktiveren de darmen, waardoor de
spijsvertering wordt verbeterd.
Voedingsvezels hebben een lage
kalorische waarde en moeten beter
gekauwd worden, waardoor het
verzadigingsgevoel groter is dan voedseldie van hun vezels zijn ontdaan.
VOLKORENBROOD - VEZELBROOD

fons Jansen
installatiebedrijf

gezond en lekker

'nWaterbed,
het deale slapen

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

Vers van de Warme Bakker:
't winkeltje in vers brood en banket

—

Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud
van gastoestellen en elektriciteitswerkcn

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

