
Opening 't Olde
Lettink op 15 juli
Nadat het jarenlang leeg heeft gestaan
krijgt het pand waarin vroeger café
Lettink gevestigd was vanaf 15 juli
een nieuwe bestemming. Op die dag
wordt aan de Almenseweg een petit-
restaurant en afhaalcentrum geopend
dat door het leven zal gaan als 't Olde
Lettink. Het bedrijf wordt gerund
door Henk Uben, Marga Berends,
Hans Wagenvoort en Inez de Rosario.
Naast een petit-restaurant in het voor-
ste gedeelte van de zaak, kunnen aan
de zijkant van het pand snacks, diver-
se soorten ijs en menu's van de kleine
kaart worden afgehaald. 'In een tijd
met steeds meer tweeverdieners is er
een behoefte aan dit soort afhaalcen-
tra. Als je de hele dag gewerkt hebt
dan heb je 's avonds soms geen zin
meer om te koken. We denken dan
ook in een bepaalde behoefte te kun-
nen voorzien', aldus Henk Uben die
samen met Marga Berends de afgelo-
pen drie jaar reeds leiding gaf aan een
cafetaria in Dinxperlo. 't Olde Lettink
beschikt verder over een groot terras
en een tuin waar feesten en barbe-
que's kunnen worden gegeven.

Nieuwe voorzitter
CDA
Tijdens een bestuursvergadering van
het CDA heeft de heer C. Voerman
zijn voorzittershamer overgedragen
aan Mr. B. Rogmans. Dhr. Voerman
heeft vele jaren een leidende rol ge-
speeld in de plaatselijke afdeling van
het CDA, als raadslid/fractievoorzit-
ter en als bestuursvoorzitter. Als ge-
deputeerde in de Provinciale Staten
van Gelderland blijft hij de belangen
van de gemeente Vorden vandaar
nauwlettend volgen.
B. Rogmans was, voordat hij de Vut
in ging, vele jaren als jurist werkzaam
in het bedrijfsleven. Veel ervaring als
bestuurslid deed hij op in tal van
maatschappelijke organisaties op uit-
eenlopend terrein. Momentcel is de
heer Rogmans nog als plaatsvervan-
gend rechter werkzaam bij de recht-
bank te Amsterdam. In zijn openings-
toespraak deelde de nieuwe voorzitter
mede voorlopig op de oude vertrouw-
de voet verder te gaan, in het voet-
spoor van de scheidende voorzitter.
Hoog in zijn vaandel staan openheid
en duidelijkheid, essentiële voor-
waarden voor een goed bestuur. Deze
twee elementen betreffen ook de ver-
houding van het CDA bestuur en
CDA-fractie. Alhoewel de raadsfrac-
tie zelfstandig opereert, zijn er open
communicatiekanalen naar het be-
stuur, onder andere via haar afvaardi-
ging in het bestuur en de schaduw-
fractie. 'Er is veel werk aan de winkel
om het — getuige de verkiezingsuit-
slag — vertrouwen in het CDA te her-
winnen', aldus de kersverse voorzit-
ter B. Rogmans.

Rabobanken in regio
onderzoeken
mogelijke fusie
De Rabobanken Hcngelo-Keijcn-
borg, Steenderen en Vorden zijn una-
niem tot het besluit gekomen een on-
derzoek in te stellen naar de mogelijk-
heid van een eventuele fusie. De drie
banken onderzoeken op dit moment
in nauw overleg met elkaar hoe een
toekomstige samenwerking betere
garanties zou kunnen bieden voor een
goede dienstverlening van haar cliën-
ten.
Aanleiding tot dit besluit is het gevolg
van de snelle veranderingen binnen
en buiten het bankwezen, waardoor
andere en hogere eisen aan de banken
worden gesteld. Met name automati-
sering en verdere uitbreiding van de
dienstverlening spelen een belangrij-
ke rol. Een commissie, die bestaat uit
vertegenwoordigers van de drie bank-
en, zal dit onderzoek uitvoeren.
Over de resultaten zal worden geadvi-
seerd aan de beheerscollegcs en de al-
gemene ledenvergaderingen van de
drie banken. De uiteindelijke beslis-
sing ten aanzien van de fusie zal te zij-
ner tijd in de algemene ledenvergade-
ringen van de drie banken moeten
worden genomen.
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PvdA dient amendement in tegen collegevoorstel Wientjesvoort

Raad zegt 'Ja' tegen musea
De gemeenteraad van Vorden ging
maandagavond accoord met het
plan om te kiezen voor musea en/of
140 zomerhuisjes op het landgoed
Wientjesvoort. In dit collegevoor-
stel wordt nadrukkelijk gesteld dat
de gemeente bij de combinatie van
deze twee niet wenst bij te dragen in
de exploitatie van de musea. Om te
bekijken of het project te realiseren
valt, wil de raad 40.000 gulden uit-
trekken voor een zogenaamd haal-
baarheidsonderzoek.

Alle fracties behalve de PvdA steun-
den het plan. De heer W.M. Voortman
(PvdA) ging zelfs tot het uiterste. Hij
diende een amendement in tegen het
collegevoorstel. Zijn poging was ech-
ter tevergeefs en werd met elf tegen
twee stemmen van tafel geveegd.
Voortman kon zich niet vinden in het
feit dat het college bij het eventueel
afhaken van de twee musea door zou
gaan met enkel zomerhuisjes op het
landgoed Wientjesvoort. 'Ik vrees dat
het uitmondt in grootschalige recrea-
tie met alle negatieve gevolgen van
dien', aldus Voortman. Verder wilde
de PvdA op voorhand een exploitatie-
subsidie voor de twee musea niet uit-
sluiten. 'Wanneer deze noodzakelijk
blijkt te zijn om een museum over de
streep te trekken, dan ben ik voor een
dergelijke subsidie. Je mag bij de ver-
wezelijking van het plan ook niet ver-
geten dat het extra toeristenbelasting
opbrengt. Wat dat betreft is het dus
niet verkeerd om enigszins te investe-
ren in dit project.'

Rijtuigenmuseum
In tegenstelling tot de commissiever-
gadering werd afgelopen maandag
openlijk gesproken over de namen
van de twee musea die belangstelling

hebben voor de locatie Wientjesvoort.
Naast het vorige week genoemde Uit-
vaartmuseum is ook het Rijtuigenmu-
seum Nienoord in het Groningse Leek
geinteresseerd. Museum Nienoord is
uit haar jasje gegroeid en wil dolgraag
uitbreiden maar krijgt dit op de huidi-
ge locatie niet voor elkaar. Vandaar
dus dat een gehele of gedeeltelijke
verplaatsing in beeld is gekomen. In
de Wientjesvoort ziet het rijtuigen-
museum een uitstekende locatie.
Dat er bij de gemeente op de valreep
een brief was binnen gekomen van 'In
de reep'n Vorden' die elke tweede
zondag van augustus een koetsen-
tocht langs de Vordense kastelen
houdt, mag geen verrassing zijn. Zij
wijzen er in hun brief op dat 'In de
reep'n Vorden' diverse activiteiten
kan ontplooien die bijdragen aan ex-
tra bezoekers voor het museum. 'Zeg
daarom 'ja' tegen de musea en geef
hen de nodige financiële garanties',
luidde het advies van het bestuur van
de vereniging.

Ook de Vordense Ondernemers Vere-
niging klom vorige week vrijdag in de
pen. Het bestuur schrijft in haar brief
dat Vorden behoefte heeft aan slecht-
weer-voorzieningen op toeristisch ge-
bied. 'Een museum levert hier een po-
sitieve bijdrage aan', aldus voorzitter
Henny Sj^ers en penningmeester H.
Franken.^PI VOV wijst erop dat de
komst van de twee musea goed voor
de werkgelegenheid is in Vorden en
de omzet van de plaatselijke midden-
stand zal verhogen.

Onteigening
De heer B. Brandenbarg (VVD) sprak
in de gemeenteraadsvergadering zijn
bezorgdheid uit over de passage in het
voorstel om bij eventuele uitbreiding
van de plannen onteigening van de

percelen buiten het landgoed niet uit
te sluiten. Brandenbarg: 'Als het col-
lege zegt dat er voorlopig helemaal
geen sprake van onteigening is, stel ik
voor deze passage ook daadwerkelijk
te schrappen zoals daar vorige week
in de commissievergadering even
sprake van was. Mijn partij zou er na-
melijk heel veel moeite mee hebben
als in de toekomst ten koste van de
landbouwers uitbreidingsplannen
zouden worden doorgezet. Dat kan
niet de bedoeling zijn. Wat dat betreft
houden we dus de vinger aan de pols.'

Uiteindeijk werd besloten de passage
in het voorstel te laten staan. In het
plan Wientjesvoort wordt verder ge-
sproken over een noordelijk en een
zuidelijk gedeelte van het landgoed.
Het is de bedoeling om het zuidelijke
gedeelte te gaan gebruiken voor de
musea en zomerhuisjes en het noorde-
lijke deel terug te geven aan de natuur.
Dat is ook de eis die rijk en provincie
stellen aan het plan. De heer A.H.
Boers (CDA) daarover: 'Ik vraag me
alleen af of het niet mogelijk is om het
meest zuidelijke deel van het noorden
bij de plannen te betrekken. Op die
manier zorg je voor een bredere basis
voor het project en houd je de recrea-
tie toch op een redelijke afstand van
de omliggende agrariërs.' Ook D66
en VVD vonden dat deze a e moest
worden bekeken.

Burgemeester Kamerling beloofde
deze gedachten mee te nemen in de
gesprekken met de provj^ie en de
Provinciale Planologiscl^Mbommis-
sie. 'Het is alleen wel zo dat de pro-
vincie het teruggeven van het noorde-
lijke gedeelte aan de natuur als eis
heeft gesteld aan dit project. Dus wat
dat betreft vrees ik dat we daar heel
moeilijk tot een compromis kunnen
komen.'

2000 bezoekers op Ludgermarkt

In verband met het 1200-jarig bestaan van Vierakker/Wichmond was de Ludgermarkt die afgelopen weekend voor de 19e
keer plaats had extra groot opgezet. Ondanks het zeer warme weer kwamen er toch nog zo'n kleine 2000 bezoekers naar
Wichmond toe. Ruim zeventig middenstanders en verenigingen uit de gemeenschap Vierakker/Wichmond en standwer-
kers uit het hele land zorgden ervoor dat het publiek een zeer gevarieerd programma kreeg voorgeschoteld. Zo waren er
op zaterdag optredens van muziekvereniging Jubal, dansvereniging Ecco en de bejaardendansgroep. Op zondag zorgde
de Barchkapel voor de vrolijke muzikale noot. Ook de Welfare van het Rode Kruis uit Vorden was aanwezig met hand-
werken gemaakt door mensen van het verzorgingshuis De Wehme en mensen die nog zelfstandig wonen. Ook het vloer-
kleed, waarvan het aantal verwerkte kilo's wol geraden moest worden, werd met de hand gemaakt. Het gewicht van de
wol was l O kilogram en is door mevrouw Sigger uit Zutphen exact geraden. En zo viel er overal wel wat te winnen. De
organisatie van de Ludgermarkt kon na afloop terug kijken op een succesvol weekend. Jammer is wel dat zij dit jaar voor
het laatst de Lugdermarkt organiseren. Voor de organisatiecommissie is het na 19 jaar Ludgermarkt welletjes geweest.
Wie volgend jaar de Wichmondse markt gaat organiseren is nog niet bekend.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag ro/'u//10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag W juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. L. Buitenhuis, Hum-
melo; 19.00 uur ds. RW. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 10 juli 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Gemengd koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 9 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 juli Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 9-10 juli óf. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 9-10 juli W.A. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juli: mevr. Wolters, tel. 1262,
b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden, maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701'.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bomhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKKR - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag W juli: 10.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Fr. Broekman, Openlucht dienst.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 10 juli'10.30 uur Oecumenische viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 juli Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

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.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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 Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: 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.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o.
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



EMEENTE ULLETIN ORDENft y

mielefaon gemeente; 05752-7474.
m Telefax gemeente: 05752-7444.
MHet gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.00 tot12.30 uur- Op woensdag
ook van 1330 tot 17M uur.

Burgemeester E J C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9» 10 uuren
volgens af spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
bföek: donderdagmorgen 10.00*
11.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
hft gemeentehuis.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 7 juli 1994 vindt de 16e wielerron-
de van Vorden plaats. In verband
daarmee geldt op die dag van 17.30
uur tot ongeveer 22.00 uur een afslui-
ting in beide richtingen voor bestuur-
ders voor de volgende wegen:

- de Horsterkamp (parallelweg) v.a.
de Beatrixlaan tot aan de Willem
Alexanderlaan;

- de Willem Alexanderlaan;
- de Nieuwstad vanaf de Willem

Alexanderlaan tot aan de Dr.
W.C.H. Staringstraat;

- De Dr. W.C.H. Staringstraat v.a. de
Nieuwstad tot aan de P. van Vol-
lenhovenlaan;

- de P. van Vollenhovenlaan vanaf
de Dr. W.C.H. Staringstraat tot aan
de Beatrixlaan;

- dfe Beatrixlaan vanaf de P. van
Vollenhovenlaan tot aan de Hor-
sterkamp (parallelweg).

ERGUNNINGEN

In de week van 27 juni tot en met l juli
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:

- de heer R.H.A. Eggink, voor het
bouwen van een woning op het
perceel Mosselseweg l te Vorden;

- mevrouw J.H. Arfman-Rietman,
voor het bouwen van een carport
op het perceel de Steege 4 te Vor-
den;

- de heer BJ. Eskes, voor het uit-
breiden van een woning op het per-
ceel Raadhuisstraat 28 te Vorden;

- de heer S. Hovenkamp, voor het
uitbreiden en veranderen van een
garage op het perceel de Doeschot
18 te Vorden;

- de heer A.B.M. Jansen, voor het
bouwen van een bergruimte op het

perceel de Banenkamp 15 te Vor-
den;

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 27 juni tot en met l juli
zijn de volgende verzoeken om bouw-
vergunning ingekomen:

- de heer R.J. Immink, voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Nieuwstad 12 te Vorden;

- het Provincialaat van de Francis-
canen, te Vorden, voor het verbou-
wen van een klooster op het per-
ceel Ruurloseweg 99 te Vorden.

SLUITING WEGEN
IN VERBAND MET

WEGWERKZAAM-
HEDEN

Van 14 tot en met 21 juli (of zoveel
korter of langer als nodig is) aanstaan-
de zijn de volgende wegen in verband
met wegwerkzaamheden afgesloten:

- deKapelweg;
- de Galgengoorweg;
- de Gazoorweg;
- de Hamelandweg;
- deHekkelerdijk.

^^

jREUMA/FIBROMYALGIE: THEMA VAN DE MAAND
JULI IN DE GEZONDHEIDSWIJZERS DEVENTER EN

ZUTPHEN

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen. In ieder geval
hebben zij één ding met elkaar gemeen namelijk, dat een belangrijk deel van de
klachten in of rond de gewrichten of elders in het bewegingsapparaat voorko-
men. Fibromyalgie is één van de reumatische aandoeningen. Bijna 3 miljoen
mensen hebben reumatische klachten. Bij veel mensen (60%) zijn de klachten
van korte duur, echter bij een groot aantal blijven er klachten die niet altijd tot
het bewegingsapparaat beperkt blijven. Reumatische aandoeningen kunnen
heel verschillend zijn van aard en ernst. Een tennis-elleboog, een stijve nek of
een spitaanval zullen weinig mensen ongerust maken. Voorkomende reumati-
sche aandoeningen zijn: reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, artritis pso-
riatica, jeugdreuma, SLE, jicht, artrosis deformans, acuut reuma.
Reuma heeft lichamelijke gevolgen als pijn, moeheid, bewegingsbeperkingen.
Maar ook sociale gevolgen zoals verlies van werk, minder sociale contacten en
psychische gevolgen als angst voor een onzekere toekomst en het gevoel van
tekortschieten ten opzichte van partner en/of gezin.
Er zijn zo'n 200 verschillende reumatische aandoeningen die elk hun eigen spe-
cifieke vragen oproepen. Juist om meer over dit onderwerp te weten te komen
kunt u de hele maand juli uitgebreide informatie ka^n bij de gezondheidswij-
zer, het informatiecentrum van de GGD Midden-IlSP en ZorgGroep Oost-Gel-
derland. Hier liggen brochures om mee te nemen eninformatie ter inzage. Als u
er meer over wilt lezen kunt u een literatuurlijst krijgen. Een voorbeeld uit het
informatieaanbod: wat is reuma, medicijnen, vakantie, seksualiteit, belevings-
aspecten, financiële hulpaanvragen, patiëntenverenigingen. De ZorgGroep
Oost-Gelderland organiseert regelmatig cursussen^MGAAN MET PIJN: de
pijn de baas, bestemd voor fibromyalgie- of reum^Btiënten die dagelijks met
pijn te maken hebben. Tijdens de cursus wordt geprobeerd pijnvermindering te
bewerkstelligen via beheersing en ontspanning van de spieren. U kunt zich als
belangstellende opgeven via het 24 uur bereikbare telefoonnummer van de
Zorgcentrale: 06-8806 (20 cent per minuut).
Naast vragen over het jul i-thema bent u ook met andere vragen over gezondheid
van harte welkom bij de Gezondheidswijzer!
De Gezondheidswijzer bevindt zich in de hal van het GGD-gebouw Midden-
IJssel. U kunt daar van maandag t/m vrijdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur.
Adres: Schurenstraat 8a, 7413 RA Deventer; telefoon: (05700) 250 84.
Mensen uit Zutphen en omgeving kunnen terecht in de Thuiszorgwinkel van de
ZorgGroep Oost-Gelderland. Adres: Laarstraat 15,7201 CA Zutphen; telefoon:
06-8806 (20 cent per minuut).

Renate Rouwenhorst (24) volgt Kekers op

Nieuwe kantoormanager
SNSBank
Sinds l juli is Renate Rouwenhorst
de nieuwe kantoormanager van de
SNS Bank aan de Decanijeweg in
Vorden. Zij volgt daarmee de heer
Rekers op die naar het hoofdkan-
toor in Wapeningen is gegaan waar
hij nu een staffunctie vervult.

Renate Rouwenhorst werkt pas sinds
l september 1990 bij de SNS in Vor-
den. Gezien haar leeftijd, 24 jaar,
heeft ze de afgelopen vier jaar als een
komeet carrière gemaakt. 'Dat kun je
wel zeggen, ja. Het gaat allemaal heel
snel. Nadat ik de afgelopen twee
maanden de functie van de heer Re-
kers heb waargenomen, ben ik vanaf l
juli officieel kantoormanager. Een
echte uitdaging', aldus Renate Rou-
wenhorst.

Op het kantoor aan de Decanijeweg
werken op het ogenblik alleen nog
maar dames. Renate Rouwenhorst
wordt bijgestaan door Greet Visser
(37) en Riny Slütter (40) die beiden
vanaf 1972 in het bankwezen werken.
Greet Visser: 'Met onze ervaring en
het jonge enthousiasme van Renate
zijn we een perfect team dat elkaar
uitstekend aanvult. We steunen haar
benoeming dan ook van harte'.
Naast een nieuwe vestigingsmanager
ondergaat de SNS dit jaar noe een

verandering. Renate Rouwenhorst:
'Na de bouwvak zullen we het pand
van binnen drastisch gaan verbouwen
en helemaal aanpassen aan de wensen
van deze tijd. Zo komen er open ba-
lies die een kwartslag worden ge-
draaid zodat de klant bij het binnen-
komen als het ware gelijk tegen de ba-
lie aanloopt. Toen het pand hier begin
jaren tachtig werd neergezet waren de
balies in verband met veiligheids-
maatregelen voorzien van glas. In-
middels is deze gedachte helemaal
achterhaald en verwacht de klant een
meer persoonlijke en open benade-
ring. Ook zullen de spreekkamers
moderner worden ingericht. Met hel-
dere kleuren proberen we de bank een
ander aanzicht te geven waardoor het
meer dynamiek en frisheid uistraalt.'
Als alles volgens planning verloopt
zal begin december het verbouwde
pand worden heropend.

Renate Rouwenhorst: 'Dit betekent
echter niet dat wij van augustus tot de-
cember dicht zijn. In die periode komt
er buiten een grote directiekeet te
staan waarin wij alle handelingen die
wij momenteel binnen doen, ook bui-
ten kunnen verrichten. De verbou-
wing gaat dus niet ten koste van de
klant.'

Veel belangstelling
openluchtdienst
Ondanks de hoge temperatuur kwa-
men veel mensen naar de openlucht-
dienst bij Kasteel Vorden. Ds. Jaap
Zijlstra legde op zijn eigen manier uit
wat het evangelie voor iedereen kan
en mag betekenen. Niemand hoeft
zich buitengesloten te voelen.
De muziek werd verzorgd door Maar-
ten de Groot (orgel), Dick Boerstoel
en Gijsbert Eggink (trompet). Ook zij
hebben eenpositieve bijdrage gele-
verd aan het welslagen van het ge-
heel.
De ongedwongen sfeer en de goede
reacties hebben de organisatie doen
besluiten om volgend jaar weer een
dergelijke dienst te houden.

Opbrengst collecte
Epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epilep-
sie Fonds die van 30 mei tot en met 4
juni plaats had, heeft in Vorden
f 6034,05 opgebracht. Met de op-
brengt van deze collecte kan daad-
werkelijk aan de toekomst van kinde-
ren met epilepsie worden gewerkt. Op
wetenschappelijk gebied kunnen za-
ken nader worden onderzocht. Extra
voorlichtingsmateriaal, speciaal ge-
richt op kinderen, kan worden ont-
wikkeld en bijgedragen kan worden
aan zaken als ontspanning en recrea-
tie, kindervakanties en speciaal on-
derwijs. Namens deze kinderen harte-
lijk dank aan alle gevers en medewer-
kers. Door plotseling gewijzigde om-
standigheden, kon dit bericht nu pas
geplaatst worden.

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
t»l:08347-81378 tel:05752-3006
;'» MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

Een K WART kilo Oranje
worst om te genieten

van Oranje
tijdens de

KWARTFINALE!
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k>io 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakti kilo 12,50
Vlindervinken Per stuk 1,00

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
Uilo

5,95
SPECIALITEITEN

Runder rollen
5 halen

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Gekookte worst
250 gram 2,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Mager rundergehakt

1 kilo 8,95

Barbecue worst
500 gram 4,95

DIT ZEGT
NIETSOVER

GEZOND
VEÉSTAND i

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

BRANDWEER Vorden
1794 1994

GOED GESPREK?.,
GEHANDICAPTEI

DOEN NET
ZO GOED MEE

De Nederlandse
Lever Darm Stichting^

EETLUST
WORDT
EETLAST
JE ZULT MAAR
NOOIT GEWOON
KUNNEN ETEN...

Giro 2737. Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25.3620 AA Breukelcn.
Tel. 03462-64946.

GEEF OM MENSEN MET

SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

10julM994
een GROTE OPTOCHT 13 00 uur
met meer dan 60 historische en moderne

voertuigen en een

BRANDWEERMANIFESTATIE 14 oo uur
op het feestterrein nabij KASTEEL VORDEN

met o.a.
Demonstratie stoomspuit 1901
Demonstratie duikploeg
Demonstratie gaspak ploeg
Diverse kinderattracties
Wedstrijdploegen
Rondritten

Route optocht: Horsterkamp -
Willem Alexanderlaan - Nieuw-
stad - Raadhuisstraat - 't Hoge -
Dr Lulofsweg - De Boonk -
Wiemelink - Burg. Galléestraat -
Dorpstraat - Horsterkamp

Zonder drukwerk
geen ochtendkrant,

Rare wereld, «onder drukwerk
D e D R U K W E R K I N D U S T R I E

DIT WAS TOT
VOOR KORT
EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP

MENSEN IN NOOD

GIRO 1111.222

Mensen in Nood
Postbus 1041

5200 BA 's Hertogenbosch

2 bos BLOEMEN 8,95

3 KAAPS
VIOLEN 3,95

EN VOLOP
TUINPLANTEN!

2 BEGONIA's
EXTRA GROOT

NIEUW OP DE MARKT: EN-JE-EM
Dierenbenodigdheden

VARKENSOREN
6 stuks «a 5.=

voor de hond



Dankbaar en heel gelukkig zijn
we met de geboorte van

Jan Joris

Wouter en Heidi
Uittenbroek-Brummelman

3 juli 1994.
Nieuwstad 33, 7251 AE
Vorden. Tel. (05752) 3708.
Tijdelijk adres: Het Nieuwe Spit-
taal, Zutphen.

Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Koos van Middelkoop
en

Jannie van Middelkoop-
Bruggink

Vierakker, juli 1994.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• IEDEREEN is welkom op de
toneeluitvoering van de
buurtver. Delden op vrijdag 8
juli met 'Zeg kan ik je man
even lenen'; aanvang 20.00
uur in Dorpscentrum te Vor-
den.

• TE KOOP: Klassieke hang-
lamp boven eettafel, tel.
(05752)1416.

• TE KOOP: g.o.h. Gasfor-
nuls. Tel. (05752)1267.

• TE KOOP: Puch Maxi,
i.z.g.st., met sterwielen, tel.
(05752)1864.

• TE KOOP: dagelijks verse
aardbeien, Larenseweg 4,
Vorden, tel. (05752) 3349.

• IEDEREEN is welkom op de
toneeluitvoering van de buurt-
ver. Delden op vrijdag 8 juli
met Zeg kan ik je man even
lenen; aanvang 20.00 uur in
Dorpscentrum te Vorden.

• Geen WK-voetbal op vrij-
dag 8 juli, kom dan gerust naar
de toneelvereniging Buurtver.
Delden. 20.00 uur, Dorpscen-
trum.

• TE KOOP: g.o.h. Keuken
met inbouwapparatuur, tel.
(05750)21484, Vierakker.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. G.J. Scheffer, Nieu-
wenhuisweg 1, Vorden, tel.
(05752) 1333.

• TE KOOP: Nieuwe eet-
aardappelen, H.W. Wesse-
link, Eikenlaan 23, Vorden.

• GEZOCHT: allerlei mate-
riaal uit de Tweede Wereldoor-
log, van knoop tot parachute
en pamflet en medaille tot mu-
nitiekist. Dit in verband met di-
verse exposities in 1995. Bel
geheel vrijblijvend: Achter-
hoeks Museum '40-'45, Jean
Kreunen, Maanstraat 1, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-3942.

• TE KOOP: Snijmachine/
cutter voor het snijden van sa-
lades en vlees. Groot type.
Voor Horeca; merk 'Hobart'.
Tel, (05752) 1442.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. Rode-, witte-, sa-
voye-, spruit-, spits-, bloem-
en boerenkool planten. Sla,
andijvie, prei, rode biet en
knolraapplanten. Volop ver-
se groenten.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (05752) 6876.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

GIRO
DE S A M E N W E R K E N D E N U L P O I G D N I S A T I E S

Peter Makkink
en

Yvonne Boers

gaan trouwen
op donderdag 14 juli 1994
om 11.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd
op de receptie van 16.00 tot 17.30
uur in 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ons adres blijft:
De Heurne 84, 7255 CL Hengelo (Gld.).

«$$##«M»$««$**#*tt$8tt$*#*#«««$0**
;

Op maandag 11 juli hoop ik
80 jaar te worden.

Dit wil ik graag vieren met familie en bekenden. i
• :

Daarom houd ik van 15.00 tot 16.30 uur een
receptie in het Ludgerusgebouw,

Vierakkersestraatweg 37 te Vierakker.
il

Hiervoor nodig ik u van harte uit.
.

•
A.B. Taken-Vredegoor

Burg. Vunderinkhof 31, 7251 XA Vorden.

25-jarig jubikum

Vrijdag 8 juli
is onze voorman de heer

G. Stokkink

25 jaar bij ons in dienst.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Wij zijn dan ook vrijdag 8 juli om 14.30 uur
GESLOTEN.

DRUKKERIJ
WEEVERS
MEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VONDEN
TELEFOON 08752 10IO - TELEFAX 067U-1068

G.H. Stemnga
huisarts

11 juli t/m 5 augustus
geen praktijk

De praktijk wordt voor
spoedgevallen
waargenomen:

voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerk 1, tel. 2432.

voor patiënten Lt/mZ
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18, tel. 1678.

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
Wij liepen saam het leven door en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan ...

Ik zei toen: „Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had;
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.
De Heer keek toen vol liefd' mij aan en antwoordde op mijn vragen:
„Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, toen heb ik jouw gedragen ..."

t
Na een leven van werken, zorg en toewijding voor het
gezin is op 69-jarige leeftijd plotseling overleden mijn
lieve vrouw, onze mama, schoonmoeder en oma

MARIA HELENA
BOS-EIJKELKAMP

GEBOREN 25-11-1924

J.E. Bos
Kinderen en kleinkinderen.

29 juni 1994.
De Haar 14, 7251 CG Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 4 juli op
het parochiële kerkhof te Kranenburg-Vorden.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is jezelf dikwijls ontgaan,
je zegt: ik ben wat moe.
Maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Bedroefd, doch dankbaar dat hem een langer ziekbed
bespaard is gebleven, delen wij u mee dat voor ons
toch nog onverwacht is overleden, mijn lieve man,
onze dierbare vader, schoonvader en opa

EVERHARDUS JOHANNES
ANTONIUS JANSEN

Geboren te Warnsveld 29 juni 1914.
Overleden te Vorden 5 juli 1994.

Vorden:

Zutphen:

Baarn:

Keijenborg:

Vorden:

Blankenberge (B):

Vorden:

Rheden:

Ede:

Hengelo (O):

Hengelo (G):

J.Th.M. Jansen-Leenen

Joke en Freek

Coby

Thea en Frans
Renéf
Henk en Fien
Harrie t
Betsie en Harry

Harry en Riet

Ria en Ton

Hans en Joke

Frans en Lenie

Jos en Francis

en kleinkinderen.

7251 JT Vorden, 5 juli 1994.
Industrieweg 1A.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monu-
ta", Het Jebbink 4A te Vorden.

De avondwake zal worden gehouden op vrijdag 8 juli
a.s. om 19.00 uur in de Christus Koning Kerk, Het
Jebbink 8 te Vorden, waarna van 19.45-20.15 uur ge-
legenheid is tot condoleren en afscheid nemen in ge-
noemd uitvaartcentrum.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op
zaterdag 9 juli a.s. om 10.30 uur in de Antonius van
Padua Kerk te Kranenburg.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatshebben
op de R K begraafplaats aldaar.

Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot con-
doleren in zaal „Het Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te

-Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

Afscheid ondercommandant brandweer Vorden

De ondercommandant van de gemeentelijke brand-
weer, dhr. T. Boesveld, is met ingang van 30 april
1994 met functioneel leeftijdsontslag gegaan.

Ter gelegenheid daarvan biedt het gemeentebestuur
van Vorden dhr. Boesveld een afscheidsreceptie aan
op vrijdag 8 juli 1994, om 17.00 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis.

U bent van harte welkom.

Vorden, 7 juli 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C. Kamerling.

Gewijzigde openingstijden

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL 05752-1044

Vrijdag 8 juli 19.00-22.00 u.
11-15 juli 19.00-22.00 u.

18juli-22aug. 12.00-22.00 u.

Alle zaterdagen juli-augustus
GESLOTEN.

Bij warm/zonnig weer kunnen we
ook gesloten zijn.

Bel even voor een afspraak.

' «''""l1
* J»,it\
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Belegen kaas in na
i uio 1 U-Vo
Leerdammer gatenkaas 7 Of-
.W) grnm /.VO

Castello blue
inn g mm 2.95
Verse roomkaas met gember^ £O
inn grnm ^.ÖV

Yoghurt notenmix o oc
?nn grnm O.VD

Tannenrauch schinken oen
inn grnm ^.DV

WARM WEER?I Vers getapte Boerenkamomelk.
Lekker!!!

Elly Teeuwen

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotselinge overlijden van ons trouwe lid

1
mevr. M.H.Bos-Eijkelkamp

Zij was ruim 25 jaar lid van ons koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

TERRE DES
HOMMES
HELPT
KINDEREN
VERDER

Vordens Dameskoor.

Vorden, 29 juni 1994.

Wegens familieomstandigheden
zal ons 25-jarig huwelijksfeest

op zaterdag 9 juli
geen doorgang vinden.

Gerrit & Lucia
ten Have-Eijkelkamp

'Kansloze ^^^ N V

kinderen kunt u kansrijk

maken voor een tientje per

maand via het 'Laat ze

Leren'-programma van Ter-

re des Hommes. Met uw

hulp kunnen ze naar school

en een zelfstandige toe-

komst opbouwen.

Bel 070 - 363 79 40 voor

inlichtingen of stort uw eer-

ste tientje op giro 25 25 25

t.n.v. Terre des Hommes te

Den Haag, onder vermel-

ding van 'nieuwe donateur

Laat ze Leren', giro 252525

terre des hommes

WEEKENDAANBIEDING:

Lekkere frisse
Appel kruimelpunten

volgens oud recept

DIT WEEKEND:

1,50voormaar l «WW per stuk

* * * * * * * * * *

Roomboter Appelflappen
Royaal gevuld met verse appels en

kaneel

NU5HALEN 4 BETALEN

* * * * * * * * * *
En... om het spannend te

houden:

DALLAS PUNTEN
'n Advocaat bavaroise-punt

ZATERDAG
voor maar 1,85 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

%
^

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

DENK AAN DE
THEMA-RECLAMES IN DE WINKELS

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 7, 8 en 9 juli

SPEKLAPPEN
DIVERSE SOORTEN!

3,98
Voor uw vakantie hebben wij nog
ruime keuze uit diverse soorten

BLIKVLEES.
Lekker en makkelijk!

KEURKOOPJE voor donderdag 7 juli:

HAMLAPPEN
per kilo 9,95

SPECIAL

W.K.-FILET
(varkensfiletlapje met

vruchten)

100 gram

2,25

WIJ GAAN MET
VAKANTIE.

Daarom: bij
aankoop van 200
gram vleeswaren
mag u 50 gram

vleeswaren naar
keuze uitzoeken!

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

SPERZIEBONEN
500 gram

TOMATEN
2,50kilo

MAANDAG
11JULI:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
12 JULI:

PANKLARE
Bami-groente

500 gram *-üU

WOENSDAG
13 JULI:

PANKLARE
Zomer rode

kool

500 gram 1 fcO

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

MUFFINS
IN DIVERSE SMAKEN

NU 0,85 PER STUK

VOETBAL OP TV:
NEEM WAT LEKKERS

MEE

bijvoorbeeld de

NU

FRANJE
TOMPOUCEN

NU 1,95 PER STUK

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384
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VERBOUWING*
JTOTALE LEEGVERKOOP
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BIJ TEUNISSEN IN RUURLO
Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen wor- jT

den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

MET
KORTINGEN

TOT WEL
KIESNUUITAKTUELE

DAMES- EN HERENMODE ZOALS:

DEZE WEEK:

HEREN PANTALONS

2 STUKS /"• —

DAMES ROKKEN

2STUKS i/O.—

mödécentrum

Yuurl

Tel
at 22, 7261 AX Ruurlo
05735-1438

De bank •
met liet bruinste rendement

'Alisuh zöhneapparateri worden u niet
*:aangebp<Jen:variachtcr;;gep|intserd gl
i: U kun t ze ook niet buiterVde reguliere'
openingstijden iKppein jnete^n pincod

:Wat-we echter we! bieden is iets waar
zelfs de andere; banken :een kleur van
krijgen: u verkrijgt zónder veel moeite
eenipracr^tig bruine Jiuid,
Öë apparaten blinken uit
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uitzonderlijke pebruikscomfort,

iBronsyeld Sportibiedtreen i
f scala van Ai isun -zon nebankén, zonne-
I 'he l̂̂ e^ • >: .
: f 1 445,-. ;A|S u 'd 62 c advertentie uitknipt '•-
cnjnjevert bij: uvv be^ook :aari oiize : ;>

: shbVWöOm, doe t B ronsve ld S port u •
il bovend!en:een extra:aantrekkelijk: : • - . i ; •
; aanbod. Alisuri; Aangenaam bruin.

NU: f 100,- korting
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Arnhemsestraat 88, 6974 AK Leuvenheim, tel: 05756 -1000 (aan Provinciale weg 348)

200 JAAR VORDENSE BRANDWEER

Vorden gefeliciteerd!
i.v.m. dit jubileum
DEZE WEEK AANBIEDING:

Sprekende
brandweerauto

met: 4 commando's, sirene
zwaailichten, schijnwerpers
uitschuifbare ladder
en motorgeluid

Geen 39.95 maar
(Inclusief batterijen!)

29.95
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752 3566

BERKEL-B
Instituut voor

STUDIE en BEGELEIDING

\

\ Aoiimolding ^rnlV Informatie

IJssolkado 27, Zutphon. 05750-41456/21819

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816 BDVAG

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

l/Vees er snel bij voor
de beste keus!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

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

De TUINEN van
DE WIERSSE, VORDEN

open op
zo. 10 JULI
alsmede op
zo. 17 & ma. 18 JULI
van 10.00 tot 18.00 u.

Entree f 6.- p.p.
Gratis parkeren.

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

L O C H E M

*Zutphenseweg 2, Lochem
Tel.(05730)54189

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ZE ZIJN ER WEER:

DE NIEUWSTE
SLAAPZAKKEN

GROTE KEUS: 1* EN 2E

EN

VLIEGEN-
GORDIJEN

zogenaamde 'Deurgordijnen'.
GROTE KEUS!

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1, 7255 XZ

HENGELO
Tel. (05753) 1360

pas verschenen!!

GELDERLAND BEVRIJD
een uniek groot lees- en vooral kijkboek. Het
enige boek waarin de bflKjding van heel
Gelderland aan bod ko^F
De auteur Christ Peters is een autoriteit op het
gebied van de regionale historie en de Tweede
Wereldoorlog.

BIJ ONS TE KOOP VOOR MAAR 49.90

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

Tonny Jurtiërts
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

BOUWMATERIALEN BV

ROLLUIKEN
en

ZONWERING
tegen weer, wind, zon en vandalisme

Slaap gerust en veilig met deze

ROOKMELDER
van de Vordense Brandweer

alleen verkrijgbaar op 10 juli tijdens
de jubileumdag van de Vordense
brandweer op het feestterrein bij Kas-
teel Vorden voor de
speciale prijs van:

NORMALE VERKOOPPRIJS 40,-

THEO TERWEL I
III AUTOSCHADESPECIALIST il

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Uw meubels
versleten ? <P
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132
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Weekend staat bol
van activiteiten
Dit weekend worden er in de gemeen-
te diverse activiteiten gehouden. Toe-
risten en rasechte Vordenaren hoeven
zich dus niet te vervelen. Allereerst
heeft op donderdagavond 7 juli een
wielerronde plaats in het dorp die
wordt georganiseerd door RTV/Vier-
akker-Wichmond. Verder houdt de
plaatselijke zwem- en Polovereniging
Vorden'64op zaterdag haar jaarlijkse
Prettymarkt. De opbrengsten van
deze rommelmarkt zijn bedoeld voor
de hoge kosten die de vereniging elke
winter moet maken voor het huren
van zwembad De Mettray in verband
met de trainingen. De Prettymarkt
heeft plaats op het marktplein. Op
zondag 10 juli zijn de tuinen van De
Wiersse geopend terwijl in het dorp
die dag de grote Brandweerdag wordt
gehouden waarbij er een optocht
plaats heeft met oude brandweervoer-
tuigen. Ook het feest in Vierakker/
Wichmond gaat gewoon door. Na een
Oecumenische dienst in de pastorie-
tuin op zondagmorgen, is er aanslui-
tend een broodmaaltijd in oude stijl
aan de Dorpsstraat die gratis wordt
aangeboden. Voor opgave moet u zich
aanmelden bij één van de bestuurs-
leden van de stichting 1200 jaar Vier-
akker/Wichmond.

Feestelijke
ouderavond school

Reini Groot Nueland schutterskoning
Medlertol

'Het Hoge'
Aan het oude bijgeloof, dat een slech-
te generale repetitie een goede uitvoe-
ring garandeert, werd vorige week
weer voedsel gegeven. Woensdag-
morgen, met als toeschouwers de
groepen 3 t/m 7, ging alles mis, wat
maar mis kon gaan, tot het functione-
ren van de geluidsinstallatie toe.
Donderdagavond 30 juni verliep de
uitvoering vrijwel vlekkeloos. De
avond werd geopend door de heren
Wichers (voorzitter van het school-
bestuur) en Reindsen (direkteur van
de school).
Daarna zongen de kinderen van groep
8 een drietal liederen. Aansluitend
volgden een aantal 'eigen bijdragen':
een muziekstuk voor klarinetten en
dwarsfluiten, een dansnummer, een
play-backoptreden, gevolgd door di-
verse bijdragen op de piano.
De hoofdschotel van de avond, de
musical 'Primeur', ging vervolgens
van start: De redaktie van het week-
blad 'Flits' zit met de handen in het
haar. Het aantal abonnementen is in
korte tijd gedaald tot de helft. Er
dreigt een ramp: opheffing en werke-
loosheid. Op last van de direktie
wordt het bedrijf doorgelicht door het
bureau van de gebr. McKeezie, dat tot
een genadeloos eindoordeel komt.
Maar dan: één van de redaktrices
komt via een anoniem telefoontje een
wereldprimeur op hè spoor en redt de
algehele situatie. Als klap op de vuur-
pijl trouwt zij met de hoofdredakteur.
De avond werd besloten door een sa-
menzang van SOgroepers met de
zaal. De zucht van verlichting door
alle betrokkenen na afloop moet tot in
de verre omtrek hoorbaar zijn ge-
weest.

Vrouwenclub
Medler
Op 28 juni fietsten een aantal vrou-
wen naar Gelselaar naar mevr. Luthe-
Willink. Die vertelde over het zaaien,
drogen en bewerken van bloemen. Ze
liet ook zien hoe men een bloemstuk
maakt en verlootte ook een paar stuk-
jes. Bij Langelaar in Ruurlo kon men
wat eten. De vrouwen vonden het een
geslaagde middag.

Geen touwtrek-
kampioenschappen
De touwtrekvereniging heeft de kam-
pioenschappen van Vorden, welke
voor woensdagavond 6 juli stonden
gepland, af moeten blazen. Volgens
het bestuur van de touwtrekclub heeft
het warme weer van de laatste weken
een aantal verengingen en bedrijven
doen besluiten het dit jaar voor gezien
te houden. In totaal gaven zich drie
teams op. In 1995 zal er opnieuw een
poging worden gedaan het kampioen-
schap te organiseren.

De vogel die tijdens het Oranjefeest
op de Medlertol werd gebruikt was
uit het goede hout gesneden. De
deelnemers aan het vogelschieten
konden doen wat ze wilden, de vol-
gen wilde niet van zijn voetstuk val-
len. Dus moest er geloot worden.
Reini Groot Nuelend was de geluk-
kige.

Het Oranjefeest op de Medlertol,
waar het gerstenat gezien de hitte be-
grijpelijkerwijs rijkelijk vloeide be-
gon vrijdagavond met een optreden
van de toneelvereniging T.A.O. uit de
Wildenborch. Zij bracht het blijspel
'Postorderfobie' op de planken. Za-
terdagmorgen vonden de kinderspe-
len plaats. De uitslagen van de diverse
spelletjes waren als volgt: Groep l en
2 (water naar de zee dragen): l. Hilde
Boersbroek, 2. Jan Bisgerink, 3. Koen
van de Wal. Groep 3 en 4 (hockey-

spel): 1. Iris ten Broeke, 2. Sanne
Mullink, 3. Sans van de Wal. Groep 5
en 6 (blokken lopen): l . Mandy Go-
tink, 2. Dineke Bisperink, 3. Karin
Neerlaar. Groep 7 en 8 (heksenspel):
l . Ilse Mokkink, 2. Rianne Meyerink,
3. Ruud Mullink. De stoelendans met
live muziek werd gewonnen door Ilse
Mokkink. Zaterdagmidag werden de
volkspelen geopend door burgemees-

De uitslagW van de spelen waren; vo-
gelschieten: 1. Reini Groot Nuelend
(schutterskoning), 2. Rik Kamerman
(kop), 3. Bennie Enzerink (linker-
vleugel), 4. Anneke Woltjer (rechter-
vleugel),^Wenk Oortgiezen (staart).
Dogcarrijcffi: 1. Gerrie Hendriksen,
2. Jannie Klein Geltink, 3. Minic
Meyerink. Pijltjes gooien: 1. Me-
vrouw Woltjer, 2. Wim Oortgiesen, 3.
Janna Brummelman. Korfballen: 1.
Jan Gotink, 2. Ab Knoef, 3. Hans

Weenk. Doeltrappen: l. Reinier Hen-
driksen, 2. J. Flemming, 3. Teun
Brummelman. Boogschieten: 1.
Geert Groot Nuelend, 2. Stefan Groot
Nuelend, 3. Gerard Berends. Kege-
len: l. Aaltje Klein Geltink, 2. Anne-
marie Walgemoet, 3. Sanne Mullink.
Midgetgolf: l . Andre Knoef, 2. Bert
Fokkink, 3. Andre Klein Geltink.
Flessen tent: l. Geert Drent, 2. Wim
Oortgiesen, 3. Rita de Jo^k Schijf-
schieten: l. Henk Meyerink2. Henk
Hulstijn, 3..J. Teunissen.

Het Oranjefeest werd zaterdagavond
besloten met een feestelijj^fcil. Voor-
zitter hendriksen overharra^de Her-
man Geerligs en Wim Neerlaar tij-
dens het feest een attentie voor het feit
dat beide heren reeds 25 jaar deel uit-
maken van de Oranjecommissie op de
Medlertol.

Avond-
Industriekring Op bezoek bij Dostal fietsvierdaagse
Leden van de Industriële Kring
Vorden en hun partners, brachten
dinsdagavond 21 juni jl. een bezoek
aan de imposante asfaltcentrale
van het Wegenbouwbedrijf Dostal
in Lochem. Dit jaarlijkse bedrijfs-
bezoek aan één van de leden van de
kring, werd van enthousiaste en
deskundige voorlichting voorzien
door de heren Dostal senior en ju-
nior, alsmede door de heer Wolbert
en de heer Koning van het bedrijf.

Over het technisch gedeelte gaf de
heer Hennie Koning een zeer gede-
tailleerde en inzichtelijke uiteenzet-
ting van het produktieproces, waar-
van de niet-kenner met grote verba-
zing kennis nam.
Naast het bekende bedrijf aan de On-
steinseweg in Vorden, heeft Dostal
enige jaren geleden in Lochem een as-
faltcentrale gebouwd, die gericht is
op de toekomst. Destijds werdeit al
investeringen verricht, die strikt ge-
nomen toen nog niet noodzakelijk
waren, maar al een vooruitziende blik
toonden met betrekking tot toekom-
stige ontwikkelingen. Zeker als het
gaat om de milieu-technische aspec-
ten, is Dostal klaar voor de volgende
eeuw.

In Vorden is Dostal al ruim 55 jaar ac-
tief in de grond-, weg- en waterbouw-
kunde. Naast deze jarenlange erva-
ring kent het bedrijf niet alleen een
enthousiast team, maar vooral ook
zeer deskundige medewerkers, waar-
door de opdrachtgevers voor een con-
currerende prijs doelgericht kunnen
worden bediend.
Sinds 1975 is het bedrijf actief in het
vervoer en verwerken van asfalt en in
1986 is vervolgens de eigen asfaltcen-
trale geïnstalleerd aan het Twenteka-
naal te Lochem, waardoor de aanvoer
van grondstoffen gewaarborgd is.

Zoals gezegd, voldoet die asfaltcen-
trale aan de modernste eisen op het
gebied van techniek en milieu. Deze
moderne, geheel geautomatiseerde
centrale is geschikt voor nieuw en re-
generatie-asfalt. Om een dergelijk be-
drijf feitelijk te mogen bezichtigen, is
een unieke kans.

Daarnaast kent het bedrijf DÓstal nog
een afdeling grond- en rioleringswer-
ken die jarenlange ervaring heeft in
het aanleggen van rioleringen en rio-
leringssystemen. Het bouw- en woon-
rijp maken van uitbreidingsplannen
behoort eveneens tot de competentie
van het bedrijf.
Geen wonder dat de voorzitter van de
kring, de heren van Dostal na afloop
bijzonder bedankte voor de enorme
gastvrijheid waarmee de Industriële
Kring op het bedrijf was onthaald.

Bijzonder verheugd was de voorzitter
met de belangstelling en de komst van
mevrouw Dorien- Mulderije, die als
wethouder de economische belangen
in haar portefeuille heeft. Een open en
goed contact en korte communicatie-
lijnen met de gemeente zijn immers
een essentiële voorwaarde voor het
welslagen van de economische be-
drijvigheid in Vorden. Des te meer
zorgen maakte de voorzitter - -en
overigens alle aanwezige leden van
de kring — zich dan ook over de ont-
wikkelingen met betrekking tot Ne-
dac-Sorbo.

Besloten werd dat de kring zich op
nadere acties zal beraden, waarbij
het verheugend was te constateren
dat de wethouder bedoelde zorg
evenzeer deelde.

Alles bij elkaar kon in ieder geval ge-
sproken worden van een zeer geslaag-
de activiteit van de Industriële Kring.

Het wereldkampioenschap voetbal
heeft Jong Gelre toch wel parten ge-
speeld. Jaarlijks trekt de avondfiets-
vierdaagse bijna 200 deelnemers. Dit
keer moest de organisatie genoegen
nemen met circa 100 deelnemers die
uit twee afstanden per avond konden
kiezen, te weten 20 of 35 kilometer.
Op de openingsavond werd er in de
fraaie omgeving van Barchem ge-
fietst. De rest van deze week zijn er
fietsroutes uitgezet in de richting
Hengelo, Keyenborg, Delden, Lees-
ten en Warken.

Toneelavond
De Deldense buurtvereniging houdt
vrijdagavond 8 juli in het Dorpscen-
trum een toneelavond. Opgevoerd
wordt het blijspel 'Zeg, kan ik je man
even lenen?' Evenals voorgaande ja-
ren wordt dit toneelstuk weer geheel
door eigen leden gebracht. Tussen het
eerste en tweede bedrijf vindt er een
lotenverkoop plaats.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
"Foi, zo'n hof, daor bu'j toch maor altied druk met, vandage de eerbea-
zen, maarn de grote bonen en volgende wekke mow zeker an de dop-
pers".
Drieke van 't Meierink had t'r zo now en dan zat van umme altied maor 't
grei uut 'n hof in de diepvries te maakn. In de mooiste tied van 't jaor, at
'n ander d'r lekker uutging mos i'j veur dat spul uut 'n hof in huus blie-
ven. Maor Gat-Jan, eur kearl, wol d'r niks van wetten umme kleiner te
gaon wonnen en hier alles van de hand te doen.
"A'j 't vekoopt bu'j 't kwiet", zei e dan, "en dan zitte wi'j daor achter
de geraniums te koekeloern".
Drieke had t'r al wel 's oaver epraot um un flat te kopen op de plaatse
waor vrogger de botterfebriek ston. Maor daor wol Gat-Jan neet zitten.
"Meschien nog 'n keer op de Decani'je", had e ezeg, "daor he'j wat
meer gruunugheid um ow hen".
Eigenluk mos i'j 't eers 'n paar maond können prebeern, at 't dan neet
beveel ko'j nog weerumme.
"Meschien kö'w 'n wekke of wat in de flat van de Pentermans at die met
vekansie bunt, daor heb ze eerder al wel 's oaver epraot".
Penterman was hier vrogger onder-edokken ewes en wonne now in 'n
flatinEmmen.
"Bel maor' s op, i 'j kont nooit wetten ", zei Drieke.
' 'n Geschenk uut 'n hemel" vonnen de Pentermans 't idee umme in eur

flat te kommen. Veur zien eigen bedoening had Gat-Jan wel 'n buurman
die hee ok altied voorthilp in de vekansietied.

'n Paar wekke later ging Gat-Jan en Drieke 's maans al betieds met 'n
auto, de fietsen achterop, op Drente an. De Pentermans wolln eur eers
nog 't een en ander uutleggen oaver de regels van 't huus en wat ze wieter
dachten dat neudug was. Veur Drieke hoeven dat allemaole neet, de
bloemen zol ze wel verzorgen en wieter redden 't zich wel. "Zo, now
kö'w 't drie wekke kalm an doen" zei Drieke too de Pentermans vetrok-
ken waarn. "A'w 't etten op heb gao'w drek nao de meddag hen fiet-
sen".
Maor nao de meddag begon 't te reagenen, 'n heeln dag deur.' 'Gaar zo'j
hier woddn", zei Gat-Jan 's aovunds tegen koffietied. Hee had gin
knien, kippe of kanarie waor e hen kon loopn en of de kropsla al goed
was, daor hoeven e ok neet nao te kieken. En zo ging 't drie wekke deur.
Zowat eiken dag reagen en at 't dreuge was dan waaien 't weer te hard
umme genoegluk te fietsen. Tot now too haddn ze in drie wekke amper
vieftug kilometer efietst.

Hondsbli'j waarn ze too de Pentermans weer k wammen en zee weer nao
eur bedoening in Vodd'n können gaon. En de plannen umme 'n flat bi'j
de Decani'je te koopn heb ze maor op de lange bane eschoaven. Zolange
ze nog 'n harke en 'n hakke vaste kont holln wilt ze van eur eigen huus en
hof neet weg. En meschien heb ze wel geliek want rust roest, ok bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman

JULI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

4-7 JongGelre,Fietsvierdaagse
5-7 Historisch Festival Wichmond-

Vierakker
6 Welfare Handwerken, Wehme
6 TTVBedrijfstoernooi

touwtrekken
7 HSV de Snoekbaars, onderlinge

jeugdwedstrijden
7 VVVSpookritperfiets
7 VVV Rondleiding Kasteel
7 RTV Wielerronde van Vorden
8 Toneelavond Buurtver. Delden
9 Prettymarkt Zwem-en Polo

vereniging
l O HS V de Snoekbaars, Koppel-

wedstrijd
l O De Wiersse, Openstelling tuinen
I O Brandweerdag
I I ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
11 VVV Rondleiding Kasteel
12 Soos Kranenburg, Eindmiddag
12 VVV 'Spookrit' per fiets
12 VVVHuifkartocht
13 W V Avondwandeling
13 W V St.Lindese molen, verhalen

etc.
14 VVVBroodbakkenbijWesselink
14 VVV 'Spookrit' per fiets
14 VVV Rondleiding Kasteel
HVVVViswedstrijd
16 W V Folkloristische fietstocht

16+17 Circus Bavaria op 't
Wiemelink

17+18 de Wiersse, Openstelling
18 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
20 Proefzwemmen, alle diploma's
20 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie, senioren
21 -23 Zomerfeest, braderie en kermis
23 Diplomazwemmen, alle diploma's
25 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg

AUGUSTUS:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

3 Welfare, handwerken Wehme
8 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
l O Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen, alle diploma's
13 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen, alle diploma's
15 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
21 HS V de Snoekbaars, Senior-

wedstrijden
22 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
25 HS V de Snoekbaars, Jeugd-

wedstrijden
29 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen

Open huis Automobielbedrijf Aalbers
Vorige week werd aan de Nijverheidsstraat 3 B een nieuw automobielbedrijf geopend. Direkteur Aalbers heeft twee
dagen lang open huis gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn nieuwe bedrijf te bekijken. De belangstel-
ling was bijzonder groot. De bezoekers werden onthaald op een hapje en een drankje.
Aalbers zelf heeft zestien jaar bij een plaatselijk garagebedrijf gewerkt, waarvan elf jaar als chef werkplaats. Met de
ervaring in huis vond hij het een uitdaging om een eigen bedrijf te starten. Het pand aan de Nijverheidsstraat 3 B stond al
enige tijd leeg en was dus beschikbaar. Hier heeft Aalbers een automobielbedrijf ingericht met een vloeroppervlak van
500 m2, inclusief de werkplaats.
In zijn bedrijf gaat hij hoofdzakelijk reparaties uitvoeren. Ook voor schadeafhandelingen kan men bij hem terecht, even-
als voor het spuitklaar maken van voertuigen. Het spuiten zelf wordt elders verricht. 'Ik doe alle voorkomende reperaties
van alle soorten en merken auto's. Ik wil proberen het autorijden betaalbaar te houden'. Verder gaat Aalbers zich toeleg-
gen op de verkoop van nieuwe en gebruikte wagens van verschillende merken. Aalbers is gespecialiseerd in restauraties
van de Citroen 2 CV en de DS. Het automobielbedrijf Aalbers blijft voorlopig een eenmansbedrijf. Hermien doet de
administratie op kantoor. Het bedrijf is alle dagen van de week geopend, ook op de zaterdag.



Geslaagden
Concordia
Drie leden van muziekvereniging
Concordia hebben tijdens de muziek-
examens van de muziekschool regio
Zutphen een diploma gehaald. Nicol-
le ten Damme behaalde het Diploma
A op dwarsfluit. Rianne Nijhuis het A
diploma op tenorsax, terwijl Marieke
Besselink het B diploma op klarinet
behaalde. Op de wekelijkse repeti-
tieavond werden de geslaagde meis-
jes door hun muzikale vrienden en
vriendinnen in de bloemetjes gezet.

Theater onder de
Lindese Molen
Elke woensdagavond in juli worden
er in het Eerste Nederlandse 'Theater
onder de Molen' aan de Lindesche
weg te Vorden verhalen verteld door
Diny Hiddink, Gery Groot Zwaaftink
(troubadour), Peter Hoefnagels, Ben
en Truud Rogmans en Jan Veldhuis
(midwinterhoornblazer). De vrijwilli-
ge molenaar Bert Leusink geeft voor
de voorstelling een rondleiding door
de gerestaureerde molen.

De namen van de verhalenvertellers
zijn langzamerhand bekend van het
theater en van de radio. Diny Hiddink
draagt vrolijke en ernstige verhalen
voor over wel en wee in de Achter-
hoek. Zij onthult de geheimen van de
streek en zijn bewoners. Gery Groot
Zwaaftink laat met snarenspel (hoe
prachtig klinkt dat in de akoestiek on-
der de molen!) de witte wieven en an-
dere Achterhoekse figuren herleven.
Peter Hoefnagels verhaalt van de laat-
ste beroepsmolenaar, een markante en
humoristische figuur. Of hij roept he-
rinneringen op aan de bevrijding van
Oost-Nederland door de Amerikanen
en Canadezen, zoals hij deze meem-
aakte.
Ben en Truud Rogmans kunnen
prachtig vertellen van de Pieterpad-
wandelaars. Bovendien kan de juist
gerestaureerde Lindese molen be-
zichtigd worden, één van de mooiste
molens van Gelderland.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Ruffec over een afstand van 810 ki-
lometer. De uitslagen waren als volgt:
GJ. Oldenhave (l, 3, 4, 5, 6, 13, 14,
16, 17, 19, 20), H. Eykelkamp en Zn.
(2,11,18), M. Olyslager (7,8, 15), T.
Wesselink (9, 10) en F. Hummelink
(12). Tevens werd deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf St. Max over een
afstand van 408 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: G. en H. Boesveld
91,2 ,4 ,5 ,8 , 13, 15, 18, 19,22,23,
25), GJ. Oldenhave (3, 21), C.
Bruinsma (6, 9, 10, 14, 17, 24), A.A.
Jurriens (l 1), H. Eykelkamp (12), A.
en A. Winkels (l6).

LRenPC
De Graafschap
Op zondag 3 juli werd het concours te
Brummen gehouden en de volgende
prijzen werden daar behaald: in het
B-springen werd Nicky Woestenenk
met Starlight 4e en Marina Gotink be-
haalde met haar pony Utah de 5e prijs.
Inge Regelijk werd met Lady Ie in het
L-springen en Ie in de L l-dressuur
met 124 punten. Rody Heuvelink
werd 2e in de B-dressuur met 124
punten met Rayka. Rinie Heuvelink
werd met Gorby 2e in de B-dressuur
met 128 punten. José Winkel werd
met Darner in dezelfde klasse 3e met
124 punten. In de L2-dressuur werd
Simone Brouwer met Mixi 5e met
120 punten.

RTVVierakker-
Wichmond
Rudie Peters wint de ronde
van H oogkarspel
Halverwege de wedstrijd ontstond er
een kopgroep van negen man. Twee
ronden voor het einde demareerde
Robert Hoffman hier uit en wist hem
alleen nog te achterhalen en vervol-
gens in de sprint te verslaan.
De dag ervoor kwam hij in Bennekom
in een A/B-wedstrijd als zesde over
de meet.
Jan Weevers eindigde in Bergse Hoek
als vierde in de derde wedstrijd, mee-
tellende voor de Sachs-cup.
Edwin Maalderink werd in Gennep
zesde en in Oss twaalfde.
Lars Vos reed zich bij de junioren naar
een goede elfde plaats.
André Bargeman werd dertiende in
Bunnik Huizen.
Jaldert Steenblik achttiende in Benne-
kom en Vordenaar Eddy Heuvelink
negentiende in Urk.

Vordense touwtrekkers
gastheer Nederlandse
Kampioenschappen

Klootschiet-
marathon

De Nederlandse Kampioenschap-
pen touwtrekken worden gespeeld
over vier wedstrijddagen. Nadat
vorige week de eerste wedstrijd
plaats had in Zundert, was T.T.V.
uit Vorden afgelopen zondag de
gastheer. De Nederlandse Kam-
pioenschappen zullen op zondag 17
juli worden afgerond in het Drentse
Dalerpeel.

Naast deze Nederlandse Kampioen-
schappen worden er ook zogenaamde
Open Nederlandse Kampioenschap-
pen gehouden. Dit kampioenschap
gaat over twee wedstrijddagen. Afge-
lopen zaterdag vond de eerste wed-
strijddag op de terreinen van de Vor-
dense touwtrekvereniging plaats. Ze
hebben het er dan wel over dat de we-
reldkampioenschappen voetbal in
Amerika onder wel zeer warme om-
standigheden plaats vinden. Wat te
denken van touwtrekken onder een
temperatuur van 33 graden Celsius.
De mannen (ook dames) vergden heel
wat van hun krachten en dan met
name wanneer twee teams aan elkaar
waren gewaagd. Dan moesten er met
recht worden 'afgezien'. Veel tijd
voor herstel was er bijna niet, want de
vlekkeloze organisatie zorgde ervoor
dat de wedstrijden in een vlot tempo
werden afgewerkt.
Voorzitter Gerrit Barink stond bij de
opening van het toernooi (zaterdag-
morgen) een ogenblik stil bij het over-

lijden van erelid Antoon Steenbreker.
Een man die bijzonder veel voor de
touwtreksport in Vorden heeft bete-
kend. Door deelnemers en publiek
werd een minuut stilte in acht geno-
men. In alle gewichtsklassen werd zo-
wel zaterdag als zondag een halve
competitie gespeeld. De uitslagen bij
de open Nederlandse Kampioen-
schappen waren zaterdag als volgt:
640 kg: 1. Trefpunttrekkers 18 pun-
ten, 2. Vorden 13 punten, 3. Lagerwey
13 punten. Het Vordense team startte
wat ongelukkig en incasseerde direct
twee nederlagen. Daarna herstelde de
ploeg zich voortreffelijk en zegevier-
de zij in de daarop volgende zes wed-
strijden. 720 kg: l. Groene Oase 12
punten, 2. EHTC 10 punten, 3. Gerrie
Grollo 9 punten.

Tijdens de wedstrijden die zondag
werden afgewerkt kwamen geen Vor-
dense ploegen in aktie. De uitslagen
waren die dag als volgt: dames 420
kg: 1. Groene Oase 22 punten, 2.
Teerns 20 punten, 3. Watergang 12
punten. Heren 720 kg: l . De Belte 21
puten, 2. Halfwegboys 16 punten, 3.
De Buffels 11 punten. Heren 680 kg:
1. Koapmanboys 17 punten, 2. Pop-
penwier 15 punten, 3. Herwijnen 13
punten. Heren 640 kg: l. Eibergen 15
punten, 2. Vios 12 punten, 3. Heure 7
punten. Jeugd 560 kg: l. Oki 24 pun-
ten, 2. Noormannen 16 punten, 3.
Heure 14 punten.

Tïiinen De Wiersse weer open

De tuinen en het park van De Wiersse in Vorden worden deze zomer drie maal
voor het publiek opengesteld: op zondag l O, zondag 17 en maandag 18 juli. De
16 hectare grote tuinen liggen middenin een groot particulier landgoed tussen
het oude Achterhoekse cultuurlandschap van bossen, akkers, en beken. In het
park van De Wiersse kan men genieten van de fraaie zichtlijnen en een geraffi-
neerde eenvoud in aanleg. In de Franse rozenparterre en in de Engelese borders
nadert de zomer haar hoogtepunt. Clematis, kamperfoelie en klimrozen sieren
de pergola langs de 'lage tuin', ooit beschreven als 'een van de volmaaktste
tuinruimtes in Nederland'. In de ouderwetse moestuin zorgt een mengeling van
groenten en snijbloemen voor een zomerse sfeer, terwijl de geur van het hooi-
land herinneringen aan vroeger oproept. De Wiersse ligt aan de rijksweg Vor-
den-Ruurlo, 6,5 kiolometer vanaf Vorden. Voor een groepsbezoek buiten de bo-
vengenoemde openstelling, onder leiding van een vakkundige gids, kan men
contact opnemen met mevrouw Stelling, tel. 05735-1409.

Harry Klein Brinke wint
mini-triathlon
Harry Klein Brinke is zaterdag-
middag winnaar geworden van de
mini-triathlon, welke door het bad-
personeel in samenwerking met een
aantal vrijwilligers van het zwem-
bad In de Dennen werd georgani-
seerd.

De deelnmers kregen onder tropische
weersomstandigheden 500 meter
zwemmen, 22,5 kilometer fietsen en
vijf kilometer hardlopen 'voorde kie-
zen'. Volgens chef-badmeester Mar-
tin Westerik leent deze mini-triathlon
zich uitstekend als voorbereiding in
de aanloop op het triathlonseizoen.
Mede door waarschijnlijk het extreem
warme weer, viel de belangstelling
wat tegen. Naast het wedstrijdele-
ment konden ook recreanten deelne-
men waaronder enkele vaders die niet
voor hun kroost wensten onder te
doen. Het zwemgedeelte vond uiter-
aard in het zwembad In de Dennen
plaats. De 22,5 kilometer fietsen
speelde zich af in het bosrijke gebied
van de buurtschappen Galgengoor,
Wildenborch. Voor de vijf kilometer
hardlopen was in de directe omgeving

van het zwembad een parcours uitge-
zet.
De uitslagen waren als volgt: heren
(wedstrijdgroep): 1. H. Klein Brinke,
Vorden l uur 8 minuten en 45 secon-
den, 2. W. Rutten, Zutphen, 1.11.30,
3. L. v.d. Wal, Vorden l .19.00. Bij de
dames eindigden Marion Aalderink
uit Zutphen op de eerste plaats, 2.
Greta Klein Brinke. Jorik Scheerder
uit Didam won bij de jongens, terwijl
bij de meisjes de eerste plaats werd
gedeeld door Kim Huurnemen en Do-
minique Winkelen Bij de recreaten
werden broer en zus Daniel en Barba-
ra Winkeler respectievelijk winnaar
bij de jongens en meisjes. Recreaten
heren: l. Bert Nauta, Vorden, 2. Fred
Franssen, Vorden, 3. Huub Winkeler,
Vorden.

Alle deelnemers kregen na afloop uit
handen van Martin Westerik een he-
rinneringsvaantje uitgereikt. Namens
de firma Emsbroek, Installatietech-
niek uit Vorden overhandigde hij H.
Klein Brinke, M. Aalderink en J.
Scheerder een wissebokaal welke in
1995 verdedigd moet worden.

Toen zondagmiddag voor de deelne-
mers zo'n beetje het eind van de
klootschietmarathon in zicht kwam,
begonnen toch een aantal van hen ver-
moeidheidsverschijnselen te verto-
nen. Geen wonder want de tempera-
tuur schommelde rond de 35 graden.
De hoge temperatuur drukte natuur-
lijk wel zijn stempel op het tempo.
In totaal namen er 30 ploegen van elk
vier personen deel. Een respectabel
aantal, maar toch minder dan voor-
gaande jaren. Er werd gespeeld in drie
klassen te weten dames, heren en een
mix klasse. Na afloop reikte Dick Re-
gelink, voorzitter van de buurtvereni-
ging Delden, organisator van deze
tien kilometer lange klootschietma-
rathon, aan alle deelnemers een herin-
neringsvaantje uit. De wisselbokaal
werd gewonnen door Delden II. Start
en finish was bij De Vordense Pan. De
uitslagen waren als volgt: heren: 1.
Delden II, 114 schoten en 135 meter,
2. Stegeman, Ruurlo, 119 schoten en
35 meter, 3. Wildenborch 121 schoten
en 145 meter. Dames: 1. fam. Stok-
kink, 188 schoten en 29 meter, 2. Del-
den 190 schoten en 59 meter, 3. Linde
192 schoten en 60 meter. Mixed
teams: l. Hackfort, 138 schoten en 37
meter, 2. Knupduukskes I, 141 scho-
ten en 22 meter, 3. fam. Rikkenberg
146 schoten en 87 meter.

Veel sproeiwerk bij
Graafschaprijders
De motorclub De Graafschaprijders
organiseert sinds jaar en dag cross-
wedstrijden op het eigen Deldencir-
cuit dat bereidwillig door een aantal
eigenaren wordt afgestaan. Een goede
samenwerking derhalve. Dat werd za-
terdagmiddag nogeens onderstreept
toen De Graafschaprijders een cross-
wedstrijd organiseerde, waaraan 24
coureurs, waaronder drie rijders uit
Zaandam deelnamen.

Om zowel op de baan als in de directe
omgeving een overmatige stofont-
wikkeling tegen te gaan, werd er op
de baan continue veel sproeiwerk ver-
richt. De coureurs waren na afloop
dan ook zeer te spreken over de baan-
condities.

Na afloop reikte voorzitter Joop
Wuestenenk aan de volgende cou-
reurs de prijzen uit: Bromfietsen: 1.
Arjan Berenpas, 2. Ferdy Klein Brin-
ke, 3. Koen Berenpas. Jeugd 80/125
CC: l . Erik van de Kamp, 2. Jeroen
Visser, 3. Jan Groot Enzerink, Re-
creanten: 1. Henk Heilegers, 2. Jan
Klein Brinke, 3. Gerrit Pardijs. Super-
klasse: l. Cees Jan van de Noort, 2.
Marcel Bulten, 3. Hennie Wullink.
Op zaterdag 9 juli staat de volgende
clubcross op het programma.

Diplomazwemmen
In de Dennen
Onder het toeziend oog van de NRZ-
afgevaardigde, de heer Leeuwen-
kamp, werd-in zwembad In de Den-
nen diplomazwemmen gehouden. De
kandidaten werden opgeleid door
M.J. Westerik en mevrouw S.H. Son-
neveld-Schouten. Voor diploma A
slaagden: Kimberly van Huizen, Torn
Krajenbrink, Wieteke Schotsman en
Daphne Waarle. Voor B slaagden: In-
eke Berenpas, Floris Besseling, Luuk
Brinkman, Lisette Bijenhof, Maarten
Greeveh, Sven hendriks, Dirk Roden-
burg en Wassim Toumia. Voor het ba-
sisdiploma slaagden: Anja en Ellen
Besselink, Bas en Carlotte Cruijsen,
Bart Laarkamp, Sandra en Irma Leye-
naar, Annemie Nijhof, Roei Pasman,
Marieke Ringlever, Moniek Wiggers
en Arjan Helmink.
Voor zwemvaardigheid I slaagde
Liesbeth Koren. Voor II slaagden: Jo-
han Looman, Michiel Gudde en Karin
Harmsen. Voor vaardigheid III: Bert-
jan Kolkman. Voor zwemvaardigheid
I plus keuzepakket slaagden: Marijen
Gudde, Mark Bargeman, Suzan Hum-
melink, Ruud Mullink, Rawena en
Marieke Peters.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Wij gaan met

VAKANTIE
van maandag 11 juli
t/m maandag 25 juli

Zaterdag 9 juli zijn wij na
12.30 uur GESLOTEN.

KEURSLAGERIJ
VLQGMAN
ZutpnWJeweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

L/ l L— . Ju*i:'lF \. jr^..mi*t

BANDEN - ACC' UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In olie merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wafht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

HANSKA DUO
. 16 JULI

MONTE VIDEO &QUATTRO BAND
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Jongens en meisjes, hebben
jullie je kleurplaat al klaar?

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

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

75 GULDEN VOOR UW
OUDE LUCHTBUKS
BIJ AANKOOP VAN EEN DIANA OF

WEIHRAUCH LUCHTBUKS.

stteds doeltreffend!

Jacht- en Wapenhandel - Vorden
Zutphenseweg 9 - Tel. (05752) 1272

Geweermakers - Precisie draaiwerk

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling en
katoenen tijk, anti-allergischVan 29,95

Eendeveren kussen. Van 49,= VOOr 39,=

nu 2 voor 69,=
Eendeveren kussen, stevig en veerkrachtig.
Van 59,=

nu 2 voor 39,= nu 2 voor 99,=
Synthetisch stevig gevuld kussen, anti-allergisch
met katoenen tijk. van 39,50

nu 2 voor 59,=
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen. Van 79,= voor 69,=

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk zacht
en veerkrachtig. Van l 19,=

nu voor 59,=
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

LJIH_ l l . V C I I I / / , — V \_/V-/l \J f , —~ ^» ^g^

nu 2 voor 99,= nu voor "-=
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen. Extra stevig gevuld. Van 89,=
voor 69,=

nu 2 voor 119,=

Tevens grote kollektie
donskussens en

neksteun-kussens!

HOESLAKENS

GRANDIOZE

CINDERELLA HOESLAKENS
gekleurd in vele maten

20% korting
HOESLAKENS
Badstof stretch

1 pers. van 24,95 flU 19,95

2 pers. van 34,95 HU 29,95

litsjum. van 44,95 flU 39,95

HOESLAKENS
100% katoen yersey, mooie kwaliteit
1 pers. van 39,95 HU 29,95

2 pers. van 59,50 n U 44,95

Litsjum. van 69,- HU 54,95

Dit betreft allemaal dekbedden
in onze aanvangs-prijsklasse!

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

l persoons 140/200 van 79,= r

Wollen 4 seizoenen dekbed n t̂ 1 00% scheer-
wollen vulling en een 1 00% kĵ bnen tijk

1 persoons van 289,= voor • r̂ ̂ ^~
2 persoons van 449,= voor 299,=
fojumeaux van 549,= voor 399,*
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -pers. als litsjum.)

ZOMER DEKBEDDEN
in allerlei uitvoeringen:
• 1 00% zijde • zijde/wol • dons • etc.

140/200 vanaf

2 persoons 200/200 van 149,= nu 99 r nn* j-™ , „„„.„.-. .
litsjumeaux 240/200 van 179.= nu 119,'= UUINIZt
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk
1 persoons 140/200 van 199,=

„ui 19,-
2 persoons 200/200 van 349,= nu 179,=
litsjumeaux 240/200 van 399,= nu 219,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers als litsjum.)

WOLLEN DEKBEDDEN:
100% zuiver scheerwollen vulling 100%
katoenen tijk

l persoons 140/200 vanaf l • 9^"

Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 1 0% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 140/200 van 399,= nu

2 persoons 200/200 van 599,= nu 399,a
litsjumeaux 240/200 van 699,= nu 499,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-persoons als
litsjumeaux, resp. 140/200 en 240/220)

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

pers. 140/200 van 599,= nu
1 - 2 persoons 200/200 van 849,= nu 599,=
* litsjumeaux 240/200 van 1150,= nu 799,=

2 persoons 200/200 vanaf 199,=
litsjumeaux 240/200 vanaf 239,= Ook leverbaar in extra lang
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers als litsjum.) ^owel 2 persoons als litsjumeaux).

Kebberv wij eerv g roof aantal resfcmf

\n dcws/ wol erv syrvfkefiscK.
UY\ alle maferv korf-irvgerv f of wel 50%,

TAFELGOED
EFFEN 1AFELGOED
voor rechthoekige en
ovale tafels.....

HALVE PRIJS

Tevens restanten effen,

vierkant, etc. In alle maten
tot wel 50% korting

BADGOED
Katoenen badmaten

5 5 x 9 0 cm. van 42,95

60 x 110 cm. van 52,95

70 x 140 cm. van 79,95

Toiletmatvan 29,95

nu 34,95
nu 44,95
nu 69,95
nu 19,95

Egeria baddoeken met kleine foutjes

60 x l 10 cm. van 29,95 111)15,95

Washandjes van 5,95 HU 3,50

Gastendoekjes van 9,95 NU 4,95

Badgoed 'Ranger' in super kwaliteit

Baddoek 55/100 van 19,95 HU 13,95

Baddoek 70/130 van 29,95 111119,95

Gastendoek van 12,95 Illl 8,95

Badlaken 90/180 van 59,95 HU 39,95

Badgoed in een originele uitvoering en van
een bijzonder mooie kwaliteit: 'Color & Co.'
In 3 kleuren en 3 dessins.

nu 12,95
nu 2,50
nu 5,95
nu 39,00

Baddoek van 19,95

Washand van 4,95

Gastendoek van 9,95

Badlaken van 59,95

Badjassen van een mooie kwaliteit badstof met
applicatie in meerdere
kleuren van 139,- lHI

Ca. 400 effen kinderbadjassen van een mooie
badstof-kwaliteit. Van 2 tot 12 jaar in
vele kleuren, van 69,-

1-PERSOONS YERSEY HOESLAKENS

van 29,95 nu 19,95

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200, 140/200,
180/200
van 69,= nu 19,95

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS
1 pers. van 32,50 nu 24,95
2 pers. van 42,50 nu 34,95
litsjum. van 49,50 nu 39,95

KEUKENGOED
Keukensets, per set
van 15,95 nu 7,95

van 19,95 nu 9,95

Theedoeken 6 stuks
van 49,95 nu 29,-

Vaatdoekjes
nu 6 voor 10,-

Restanten keuken
kado-artikelen

SPREIEN
Restanten spreien

in alle maten voor de

Halve prijs

DUIZENDEN

OVERTREKKEN
O.a. de merken; CINDERELLA ARIADNE,

DORMA, OAMAI, BOJW PD Rrrfrlinn Mm K n

l persoons / extra lang
vanaf 39,=

l persoons kinderdessins
vanaf 39,=

2 persoons
vanaf 49,=

litsjumeaux
vanaf 59,=

Groot aantal
voor de

halve prijs
ZUTPHEN NIEUWSTAD 44-48

TELEFOON 05750 - 12816

HENGELO DRIENERSTRAAT18

TELEFOON 074-421473

nu 24,95



GRATIS KIEKEN
BIJ 25 PIEKEN
GELDIG BIJ:

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

KERKSTRAAT 1 -TEL (05752) 1742 BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG3-TEL4082

N U bij elke 25.00 aan boodschappen

één FUJI-flmrolletje GRATIS t.w.v. 5,95!
: Geldig t/mzaterdagW6juli 1994.

OP VAKANTIE!?

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

Vakantie - PRIJS • voordeel DE VAKMAN
Alles voor de doe-het-zelver

Ijzerwaren, gereedschappen en
installatiemateriaal.

f 98,95
natuurpermanent ƒ 123,95

INCLUSIEF:
Wassen met kuursham-
poo

* Voorbehandeling
* Permanent
* conditioner
* knippen

blowen
gel

Mak

ALL-IN: dus GEEN extra kosten l

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Leestenseweg 10-ZUTPHÊN~Tel. 05750-21796

't Is niet alleen
erg lekker.

^A l //

Het is ook
bijzonder
gemakkelijk voor

op de camping, dt

boot, op vakantie

of onverwachte
gasten.

KMS
Trilogy Flacon de haarhersteller die

niet hoeft worden uitgespoeld
voor ƒ 10,--

uw voordeel ƒ 21,00

Gebraden vlees in blik

van

J IM/ /HEERSINK
H A A R M O D E

VORDEN - Zutphenseweg 21 - 05752-1215

Slagerij Jan Rodenburg
Dorpsstraat 32 - 7251 BC Vorden
Telefoon 05752-1470

2975
DIVERSE TOONZAAL-
MODELLEN, O.A.
•BANKSTELLEN
•FAUTEUILS
•EETHOEKEN
•SALONTAFELS
•WANDMEUBELEN
•SLAAPKAMERS

SHAG TAPIJT
In beige/rose, 400 cm breed
op jute rug. ^A
VAN 98,- NU VOOR / j"

FASHION PINK
400 cm breed,
op legklare rug.
VAN 89,- NU VOOR

POLYETHER MATRAS

S.G. 40 soft

80 x 190 ALLEEN NU 198;

90 x 200 ALLEEN NU 249;

140 x 200 ALLEEN NU 398;
Ook leverbaar in
tussenliggende maten.

HANDWEEF-
TAFELKLEDEN

DEKBED-
OVERTREKKEN l Q 95
een-persoons v.a. ft

twee-pcrsoons v.a.

Litsjumeaux v.a.

SLAAPZAKKEN
Diverse dessins.
NU VOOR MAAR 55,-

meubelen Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
J.W. Hagcmanstraat3 Tel. 05454-74190

GROTE OPRUIMING
met kortingen van

10-50%
k Bankstellen
* Eethoeken
* Tafels en stoelen
* Salontafels
* Wandmeubels
* TV-videokastjes
* Slaapkamers
* Tienerbedden,

blank en staal
* Tapijt
* Vinyl

* Dekens
* Spreien
* Dekbedden
* Tafelkleden
* Vitrages
* Overgordijnstoffen
* Poefs
* Kleinmeubelen
* Rolgordijnen
* Rolhorren
* Tuinmeubels

Meubels in blank en donker eiken en grenen!

Op alle niet-afgeprijsde meubelen die in
vooraad zijn

10% KORTING!
Opruimingsartikelen contant!

1500 m2 woonplezier
Maandagmorgen gesloten.

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan de Inspraakverordening gemeente
Vorden, bekend dat van 8 tot en met 21 juli 1994 op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het
voorontwerp van het bestemmingsplan 'Vorden Cen-
trum en Oost Overweg 1994'.

Dit plan schept mogelijkheden voor de realisering van
een indoor-sportcentrum naast het tennispark aan de
Overweg.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebben-
den hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college ken-
baar maken.

U kunt over het plan van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening.

Vorden, 7 juli 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C.Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat vanaf vrijdag 8 juli 1994, gedurende zes we-
ken, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage ligt het door ons gewijzigd vastgestelde - en
door gedeputeerde staten van Gelderland goedge-
keurde plan ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening tot wijziging van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' (verwijdering agrarische bouw-
percelen).

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde ter-
mijn van ter-inzage-legging, tegen het besluit en de
goedkeuring beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 7 ju l i 1994.

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

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

BANDEN 135/12
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT COMPLEET
BMW316, 318,3181
Incl. Montage
10/78-10/82
Incl. BTW ...-•--"

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

P R A K T I J K VOOR HUIDVERZORGING

Totale huidverzorging met
produkten op n a t u u r l i j k e h.v.is
Aroma therapie
Elektrisch epileren
(ziekenfonds erkenning)
Zonnebank
(snelbruincr)

Ans Jongblocts Hel Wiemelink 'J Vorden. Telefoon ( ) r >7 r >2- :5 r >(>0

VAKANTIE VAN 16 JULI T/M 7 AUGUSTUS

PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

hoge voeropname,
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel. (05754) 1748


