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Tijdens diplomazwemmen:

25.000 e Bezoeker
zwembad 'In de Dennen'
Dubbel feest zaterdagmorgen voor mevrouw Peters en haar kroost, want toen ze in het Vor-
dense zwembad 'In de Dennen' voorbij de kassa ging werd mevr. Peters verteld dat zij de
25.000e bezoeker was in dit seizoen.

Een seizoen dat feitelijk deze week
pas goed van start gaat. Chef-bad-
meester Martin Westerik bood haar
een bos bloemen aan. De feest-
vreugde werd later op de morgen nog
vergroot toen bekend werd dat
Antoine, Marielle en Rowena Peters
geslaagd waren voor het zwemvaar-
digheidsdiplomal.
Voor zwemvaardigheid I slaagden
Mark Bargeman, Suzanne Eykel-

kamp, Jeroen Lubbers, Ruud Mul-
link, Marianne Eykelkamp, Irene
Hummelink, Marian van Vleuten,
Lonneke Wentink en Rianne Lubbers.
Voor zwemvaardigheid III slaagden
Beitske Aartsen en Kim Huurneman.
Voor het basisdiploma Gerdjan Kolk-
man, Rob Stapelbroek en Dianne ter
Vugt.
Voor 'A': Adrien Althof, Bram Bos-
man, Linda Buiting, Sven Hendriks,

Nicolien Klein Brinke, Pascal Nijhof,
Marouschka van der Veen en Roy
Waarle.
Voor 'B'; Remco Balvert, Stefanie
Bobbink, fitorlene Manuela, Jennifer
Manuela,^Parlien Nijenhuis, Bas
Schouten, Leone Slütter, Sandra v.d.
Tuin en Berry van der Veen.
De examens werden namens de KNZB
afgenomen door mevrouw S.H. Son-
neveld en de heer M.J. Westerik.

Klimrek en bankjes van de
Zomerzegels in Wichmond
Op donderdagochtend l juli was het een feestelijke ochtend voor de peuterspeelzaal 'Peuter-
pret' in Wichmond. Mevr. Scholten overhandigde symbolisch aan het bestuur een klimrek plus
twee bankjes.

De 'Peuterpret' die gevestigd is in het gebouw 'Witmundi' in Wichmond telt momenteel 19 peuters, komend jaar zijn ze
weer volgeboekt, maar hebben dan nog geen wachtlijst. Twee morgens in de week zijn 2 leidsters en 2 invalmoeders
bezig deze peuters prettig bezig te houden, bij mooi weer kunnen ze buiten spelen waar een zeer mooie gelegenheid voor
is.
In november is het alweer 19 jaar geleden dat de 'Peuterpret1 werd opgericht.

Gehandicapten
doen net zo goed
mee
De nationale collecte AVO Integratie
Gehandicapten ligt weer achter ons.
In Vorden werd f 4.964,20 opgehaald.
AVO dankt alle gevers in de gemeente
Vorden die met hun bijdrage meehel-

pen aan de integratie van gehandicap-
ten. Tevens gaat onze dank uit naar de
vele collectanten, die zich weer heb-
ben ingezet voor de AVO-collecte.

Verhalen onderde
molen
In het kader van het VVV zomerpro-
gramma organiseert de Lindese

buurtvereniging woensdagavond 7
juli een programma vanuit de molen
in Linde. Onder het motto 'Verhalen
onder de molen' zullen Peter Hoefna-
gels en Ben Rogmans voordrachten
geven. Na afloop bestaat de mogelijk-
heid om de molen te bezichtigen.
Donderdagavond 8 juli kan kasteel
Vorden (gemeentehuis) bezichtigd
worden.
Voor de wandelliefhebbers staat don-
derdag 8 juli een avondwandeling

onder deskundige leiding op het land-
goed 'Den Bramel' op het programma.
Hiervoor dient men zich te verzame-
len bij de slagboom van de oprijlaan
naar kasteel Den Bramel.

250 Deelnemers
fietsvierdaagse
Maandagavond is de avondf iets vier-
daagse, georganiseerd door Jong
Gelre Vorden, van start gegaan. In
totaal vertrokken er 250 personen, die
konden kiezen uit twee afstanden, t.w.
20 of 35 kilometer per avond. Het
buurtschap 'Hackfort' zal de door 'De
Regt, Bloemendaal en Wiegerinck'
beschikbaar gestelde beker voor de
grootste groep in ontvangst kunnen
nemen. Hackfort vertrok met maar
liefst 50 fietsers!
De start is elke avond vanaf het
Dorpscentrum. Maandagavond ging
de tocht richting Hengelo; dinsdag 6
juli omgeving Almen; woensdag rich-
ting Barchem, terwijl op de slotavond
donderdag 8 juli richting Baak
gefietst zal worden.

Geslaagden
Aan het OverGelder College slaagden
voor de afdelingen:

Administratie

Diploma
Secretariële richting: Karin Kaat-
man, Brummen; Petra de Jongh, Die-
ren; Ingeborg Arfman, Lx>chem;
Angelique v. Milligen, ^^chelen;
Irma Tekelenburg, Voorsr Esther
Granneman, Warnsveld; Michiel
Brekveld, Zutphen; Jennie Dolder-
sum, Zutphen; Brigida Putzu, Zut-
phen; Natasja Wijgman, Zutphen.

Administratieve richting^ Marcel
Groot Roessink, Gorssel; Robert
Hulshof, Hengelo (Gld.); Annet Teu-
nissen, Hengelo (Gld.); Gerwin Jan-
sen, Laag-Keppel; Bianca Noom,
Warnsveld; Manda de Beus, Zutphen.

Getuigschrift
Secretariële richting: Lianne Brink-
man, Eerbeek; Jolanda v.d. Pol,
Enschede; Jarien de Vries, Vorden;
Rene Bosveld, Zutphen; Myla Smit,
Zutphen; Harry Keijzer, Zutphen;
Patrick van Alen, Warnsveld.

Detailhandel

Diploma
Eduard Wissink, Brummen; Cindy
Schoenmakers, Laren (Gld.); Roy
Fleer, Lochem; Irene de Groot,
Lochem; Jos Oonk, Lochem; Paul
Rosenberg, Lochem; Emiel de Weerd,
Lochem; Jordan Eliezen, Steenderen;
Hans ten Elshof, Vorden; Jannet
Groot-Enzerink, Vorden; Marina Pij-
pers, Vorden; Diana Elzebroek,
Warnsveld; Ingrid Zonnebelt, Warns-
veld; Miranda Penterman, Zutphen;
Rene Wassink, Zwolle.

Dialezing in
Kasteel Hackfort
Sinds enkele jaren verzorgt de vereni-
ging Natuurmonumenten met groot
succes een serie zomerlezingcn in
kasteel Hackfort te Vorden. Dit jaar
zal dat eveneens het geval zijn. Op
dinsdagavond 13 jul i a.s. gaat men
van start met de dia-lezing 'Oud-Ach-
tcrhocks landleven'.
Zoals de titel al doet vermoeden
wordt het leven in de Achterhoek uit
de periode rond 1900 voor het voet-
licht gebracht. Verschillende oude
zwart/wit foto's uit die tijd zullen dan
te zien zijn. Niet alleen zal een beeld
van het menselijk leven getoond wor-
den; ook de planten- en dierenwereld
die op de menselijke bedrijvigheid
reageerde, zu l len op tal van fraaie
dia's (c zien zijn.

De lezing wordt gehouden in de Van
Wcstcrholtzaal van kasteel Hackfort
aan de Baakscwcg in Vorden. Kaar-
tjes zijn verkrijgbaar of te reserveren
bij het VVV in Vorden, tel. 05752-
3222.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. J.C. de Bruine uit
Vorden.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 juli 9.50 uur ds. RW. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 11 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 10 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 juli Pastoor
W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 10-11 julidr. Dagevos.
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. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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 uuren 17.15tot 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 van zaterdag W juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 10-11 juli N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
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. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 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.

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 klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012,7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Aid. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje DekjeyMmevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland 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 Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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.

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 Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. de Neeling, Zut-
phen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 juli 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 juli Pastoor
Grondhuis, tel. 05759-4221.

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 da-

gelijks 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.

Openingstijden Politieburo
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Weekend

09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN
13.00-18.00 uur
GESLOTEN
09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN

Telefoonnummer meldkamer Apeldoorn: 055-664455



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren e'n verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: waaltjes voor
sierbestrating. H. Kets, Baak.
Tel. 05754-1742.

• TE KOOP: enkele gerevi-
seerde motorgazonmaaiers
vanaf f 350,-. 'De Ambitie'.
G. Lindenschot. Tel. 05752-
2347.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen: Gloria en Parel; rode-,
witte-, savoye-, spruit-,
spits-, bloem- en boeren-
koolplanten. Pre), andijvie,
sla, knolraap, peterselie, sel-
derie, rode biet en groenlof-
planten en in zeer goede staat
verkerende Honda MTX,
bouwjaar 1989. H. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.
05752-6876.
• Wij zijn verhuisd naar Insu-
lindelaan 32. Fam. C.A. Klein
Ikkink.

• TE KOOP BIJ
INSCHRIJVING: helft van
dubbele woning te Vorden.
Inl. tel. 05752-3992.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden. Tel.
6408.

• Hulp in de huishouding
gevraagd tijdens de vakantie-
periode. Brieven onder num-
mer 15-1. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Vanaf 14 augustus vakan-
tiewoning te huur in stil
Zeeuws dorp, 2 km van zee,
voor 2 0 3 pers. Tel. 05752-
2223.

• Wij zijn op zoek naar een
goed tehuis voor een Berner
zenner (75% ras), 3 jaar oud,
liefst op boerderij, zeer lief en
waaks. Tel. 05753-1771 of
2597.

De TUINEN van
DE WIERSSE

VORDEN

open op zondag 11 &
maandag 12 juli

alsmede op
zondag 18 juli van 10.00

tot 18.00 uur.
GVM-pende/dienst v/a NS-stot/on Ruurlo.

TE KOOP:

POMPEN
Yet 80 0.8 PK 199.-

bijbehorende slangen,
koppelingen tegen scherpe

prijzen verkrijgbaar

Dompelpompen
metvlodder 209.-

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Houtstok
PARASOLS

vanaf 199.-
Ook verschillende modellen

ROTAN stoelen met
bijpassende tafels verkrijgbaar.

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging
beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf 9 juli
1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur (na
afspraak kan de beschikking worden ingezien buiten
kantoortijd, enwel op de gemeentesecretarie, van-
wege vakantiesluiting van het Dorpscentrum) ter
inzage de beschikking op het verzoek van:

de heer J.C. Teeuwen, Hofweg 2, 7231 BH
Warnsveld. Adres inrichting: Ambachtsweg 1
te Vorden.

Het betreft een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van stallingsruimte voor
een winkelwagen en opslagruimte voor aan-
verwante artikelen in de levensmiddelen-
branche.

De strekking van deze beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergun-
ning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van terinzagelegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van
genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht ver-
klaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.

Vorden, 6 juli 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn open-
bare vergadering van 29 juni 1993 heeft vastgesteld
de 'Eerste wijziging van de Verordening leerlingenver-
voer gemeente Vorden 1989'.

Deze wijzigingsverordening ligt vanaf heden voor een
ieder ter secretarie ter inzage.

De verordening treedt in werking op 1 juli 1993.

Vorden, 8 juli 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT

De loco-burgemeester van de gemeente Vorden
maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare
vergadering van 29 juni 1993 onder no. 15 heeft
besloten, dat voor de percelen kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie S, no's 372 ged., 401 ged.
404, 420 ged., 421 ged. en 640 ged. (de Wogt te
Wichmond) een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid. Het besluit treedt op 9 juli 1993 in
werking.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie
(koetshuis) ter inzage.

Vorden, 8 juli 1993

De loco-burgemeester voornoemd,
Mw. M. Aartsen-den Harder.

P R A K T I J K VOOR H U I D V E R Z O R G I N G

Totale huidverzorging met
produklen op natuurlijke basis
Aromatherapie
Elektrisch epileren
(ziekenfonds erkenning)

Zonnebank
(snclbruiner)

Ans Jongblocts Het Wiemelink () Vorden. Telefoon () r>7 r>2-.5 r>(>()

VAKANTIE VAN 10IULI T/M il IULI

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging
beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf 9 juli
1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur (na
afspraak kan de beschikking worden ingezien buiten
kantoortijd, enwel op de gemeentesecretarie, van-
wege vakantiesluiting van het Dorpscentrum) ter
inzage de beschikking op het verzoek van:

de heer H. Arends, Dorpsstraat 5, 7234 SM
Wichmond. Adres inrichting: Dorpsstraat 1a
en 5 te Wichmond.

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een landbouw-
mechanisatiebedrijf.

De strekking van deze beschikking luidt:

rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen
in het gebied waar de inrichting is gelegen met het
oog of gevaar, schade of hinder buiten die inrichting,
zal een vergunning voor een periode van maximaal 5
jaar worden verleend. Vanwege de optredende
geluidshinder (af- en aanrijdend bestemmingsver-
keer) kan het bedrijf onmogelijk voldoen aan de
gebruikelijke voorschriften, zodat de tijdelijke vergun-
ning uitsluitend die voorschriften zal bevatten, die
voor het bedrijf zijn na te leven. Na afloop van de
periode van 5 jaar moeten de bedrijfsactiviteiten ter
plaatse zijn gestaakt.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwa-
ren hebben ingediend; d. enige andere belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van terinzagelegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van
genoemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 6 juli 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 9 juli
1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, (na
afspraak kan de beschikking worden ingezien buiten
kantoortijd, enwel op de gemeentesecretarie, van-
wege vakantiesluiting van het Dorpscentrum) ter
inzage de ontwerp-beschikking inzake de aanvraag
van:
1. de heer G. Schuerink, Enzerinckweg 10, 7251 KA

Vorden. Adres inrichting: Enzerinckweg 10 te Vor-
den;

2. Wed. A.B. Marlens B.V., Zutphenseweg 9, 7251
DG Vorden. Adres inrichting: Zutphenseweg 9 te
Vorden;

3. G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V., Ruurloseweg
47,7251 LA Vorden. Adres inrichting: Enkweg 3 te
Vorden.

Het betreffen nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunningen voor:
1. een agrarisch bedrijf;
2. een geweer- en patroonmakerij;
3. een benzine-diesel verkooppunt, handel in vaste

en vloeibare brandstoffen en flessengas.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 8 augustus 1993. De
bezwaarschriften kunnen tot die datum worden inge-
diend. Indien gewenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk
met het bezwaarschrift worden ingediend.

Mondelinge bezwaren kunnen eveneens tot 8 augus-
tus 1993 op verzoek worden ingebracht. U dient daar-
voor een afspraak te maken.

Vorden, 6 juli 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Tonny Jurriëns
Sn HÜ>-*:' AUTOSCHADE /

HERSTELBEDRIJF l

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

KIPFILET
't Is mooi mager.

Makkelijk te bereiden.

Nu EXTRA voordelig.
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst ik,io 7,95
Grove verse worst 1 K>IO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt apond 10,00
Ru ndergehakt • 12,50
Schouderkarbonade 1 «HO 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Varkensvlees in Hongaarse saus

500 gram 6,75

Bami of Nasi
1

SPECIALITEITEN

Hamburgers
SPECIAAL

4 betalen

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,65

Leverworst

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Kipfilet
1 küo 14,75

Varkensfricando
ikiio 14,90

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

DE WEEK VAN JE LEVEN?
GRATIS TOEREN MET DE SPARTAMET

Spartamet

Unieke Spartavinding. Fietsen met het handige SACHS hulpmotortje
is een belevenis op zich. Uitgerust met tandwielaandrijving, halo-
geen verlichting en zadeltas. Leverbaar met handstart of elektrische
start. Fietsen zal nooit meer hetzelfde zijn. Kom 'm nu bij ons testen.

Ook

BLEUMINK 2-handsSpartam.t

TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

W E L D E G E L I J K

BRADERIE/
ZOMERFEEST
IN VORDEN
22-23-24 juli

Groot Waterspektakel voor de jeugd
24 juli van 13.30 tot 17.30 uur op de parkeerplaats
bij hotel Bakker

Opgave hiervoor nu reeds mogelijk.

Leeftijdscategorieën: 7- 9 jaar
10-12 jaar
13-15 jaar
16 jaar en ouder

Per categorie zijn mooie geldprijzen te winnen.

Inlichtingen en opgave via bon:
VVV-kantoor, Kerkstraat 6, Vorden.

Naam : M/V

Adres :

Woonplaats : Leeftijd :



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
dochter

Bas
Antonie Sebastiaan

en

Esmée
Johanna Elisabeth

2 juli 1993

Hans en
Rita Boers-Meenink

Zutphenseweg 107
7251 DN Vorden

Tijdelijk adres:
Streekziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal Zutphen

Na 40 weken binnenpret,
ben ik, Pamela, met beide
voetjes op de wereld gezet.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Pamela

is geboren op 5 juli 1993 en
weegt 3100 gram en is 50 cm.

Mijn papa en mama zijn:

Eddy en
Wilma Hulshof-

Stegerman

Pipeluurseweg 2A
7225 ND Olburgen

Mama en ik rusten van 13.00
tot 15.00 uur en
's avonds na 22.00 uur.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

Jeroen

3 juli 1993

André en Anja Eskes

Raadhuisstraat 28
7251 AB Vorden

Heel blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons eer-
ste kleinkind

Charlotte Marie-Anne

Charlotte

is geboren op zaterdag 3 juli
1993.

Margrietlaan 18, Vorden

Haar gelukkige ouders zijn:

Astrid en
Eric Derksen-Westerhof

Leo en Riet Westerhof

Langs deze weg willen we
iedereen die reageerde op de
geboorte van onze dochter
hartelijk bedanken. Pien en
haar moeder maken het uitste-
kend!

Jan en Cato Dagevos-
Hamburger

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

Alberdina
Hendrika Stapper-

Harmsen

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, juli 1993

Wij zijn

VERHUISD
van Julianalaan 4 naar:

Insulindelaan 30
7251 EK Vorden

Fam. de Groot

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

8
Tel. 05752-3 1 00.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

In plaats van kaarten

1968 1993

Op vrijdag 16 juli a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd en tevens bestaat ons
bedrijf 25 jaar.
Daarom nodigen we familie, buren,
klanten, kennissen, vrienden en
relaties uit, om dit samen met ons te
vieren.

v
,:.

U bent van harte welkom, 's middags
van 3 tot 6 uur of 's avonds vanaf
half 8 in zaal Susebeek,
Ruurloseweg 42 te Wolfersveen.

;

Jan en Antje Wasseveld
i

Erwin - Lynsey

s Renz°
Ruurloseweg 35A, 7021 HB Zelhem

Donderdag 15 juli a.s. maakt onze medewerker

Jan Besselink
na een 18-jarig dienstverband gebruik van de

VUT-regeling.

Jan heeft in deze periode tot volle
tevredenheid van veel klanten zijn beroep van

timmerman uitgeoefend.

Reden voor ons om U in de gelegenheid te
stellen om dit persoonlijk kenbaar te maken

tijdens een receptie, 's avonds van 19.30-21.30
uur in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

P-TUUT] Bouwbedrijf
RONDEEL BV
en medewerkers
Ruurloseweg 42 - Vorden

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
'Leeuwerikweide1 te Zutphen is heden rustig
ingeslapen, mijn lieve schoonmoeder, onze
lieve groot-, overgrootmoeder en zus

Roelof je van den Berg-de Boer
WEDUWE VAN HENDRIK VAN DEN BERG

op de leeftijd van 89 jaar.

Zutphen : Riek van den Berg-Stegeman
Amsterdam : Inge en Jan Denekamp

Bastiaan, Lyan
Ruurlo : Henk van den Berg

Sander, Ronald
Meppel : Fenna de Boer

5 juli 1993
Correspondentie-adres:
Hengeloseweg 4, 7261 LV Ruurlo

Gelegenheid tot afscheidnemen en schriftelijke
condoleance, donderdag 8 juli van 19.00-19.30
uur in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jeb-
bink4a te Vorden.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie
zal plaatsvinden vrijdag 9 juli om 15.00 uur in
aula l van het crematorium te Dieren.

Nadien is er gelegenheid tot persoonlijke condo-
leance.

Zutphenseweg 1A - Vorden

Belegen Kaas

Jong met Komijn
500 gram

Gormas
100 gram

10.98
_4.95
_2.55

blauwschimmel + roomkaas uit Italië

Kruidenboter
per 100 gram

Zomernotenmix
250 gram 3.25
Bereich Zeil
2 fles
een fruitige Moezelwijn

Heerlijke Paté's

10.00

.3.75
o.a. tuinkruiden, champignons enz.

Boeren Karnemelk
l liter nu vers getapt 1.50
Altijd in voorraad opgemaakte manden met o.a.

kaas, delicatessen, wijn en zuivelprodukten.

Geldig t/m 14 /u//.

100j aar Café U enk

Hierbij willen

Toon en Yvonne Rust

diegene, die van onze 3 dagen feest een geweldig
succes hebben gemaakt, van harte bedanken!

Zoveel planten, bloemen, kado's, gelukwensen;
zoveel hulp van personeel, vrijwilligers,

organisatieteam, sponsoren.

IEDERÉÉN HARTELIJK BEDANKT
VOOR DE FIJNE SAMENWERKING!

ZOMERAANBIEDING

APPEL-ABRIKOZEN en/of
KERSENVLAAIEN

echt mooiweer gebak

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

van 11,- voor 8,50
* * * * * * * * * *

'n Oosterse lekkernij:

SATEH-BROODJE

voor maar

DIT WEEKEND:

1,50 per stuk

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

De Burg. Galleestraat is er
weer klaar voor,
met veel parkeerruimte

NU EXTRA VEEL VOORDEEL

KORTINGEN TOT 70%

Komt U maar,
het hangt voor U klaar!

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

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 7 t/m 26 juli

06 juwelier
siemerink. • • ••
<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

Wij ruimen nu alvast op.
Op kussens,

voetenbankkussens, kleedjes
en parasols met

f O tot
50% korting
Verstelbare
STOELEN

In wit

NU 4 stuks 199.-

KUIPSTOELEN
vanaf 4 voor 75."

Kom eens kijken. We hebben
nog meer speciale prijzen.

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

AUTO-
STALLING

Inl.tel. I4I7.

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 25 augustus 1993

Een verrassend
gezellig dagje

Midden-Veluwe

Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein.

Wij zullen regelmatig stoppen voor een natje en
een droogje en hopen om ca. 6 uur weer terug
te zijn bij Hotel Bakker, waar Klaas dit keer uw
gastheer is voor een heerlijk diner.

De kosten voor deze gezellige dag bedraagt
alles inbegrepen f 75,- per persoon.

U kunt zich opgeven bij:
fa. Braam, sig.mag.
fa. Helmink
fa. Kluvers
fa. Polman

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318
Tel. 1314

Namens het comité,
W. Polman en G.W. Eijerkamp.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN GELDIG DO.-VR.-ZAT. 8 -9 -10 JULI

RUNDERLAPJES

500 gram 198
GEPANEERDE

KARBONADE

100 gram 1,39
EIGENGEMAAKTE

SCHOUDERHAM

100 gram 1,68
SPECIAL

LUXE BEIERSE
BRAADWORST

100 gram

1,50

VLEESWAREN
SPECIAL:

KRUSTEN-
BRATEN
100 g ram

2,75
KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Grote struik Hollandse

BLEEKSELDERIJ
PER STUK

0,95

VORDENSE

1,95

RADIJSJES
NU 2 BOSSEN

1,25
MAANDAG

12 JULI:

PANKLARE

Geschrapte
Worteltjes

500 gram 1 fcO

DINSDAG
13 JULI:

PANKLARE

TjapTjoy-
Groente

500 gram 1 OU

WOENSDAG
14 JULI:

PANKLARE

Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

ROZIJNENBROOD
en

KRENTEBROOD
NU voor 6.95

BOLUSSEN
6 voor 4,25

KANEEL-
KRALINGEN

0,85

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



2 bos
BLOEMEN

8,95

4 Geraniums
10,-

5e GRATIS

VOLOP
TUINGOED

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
>• De zuinigste HR cv-ketel en tevens

de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

: f geld oplevert. Stap eens bij ons
•'binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

D© Jyllii

KALIBER
DU Jullii

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

A\ 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

STEUN DE 7FGE/VAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET EPILEPSIE.

GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.
L Al 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

KLEDING EN TEXTIEL
APART

mooi
OUD PAPIER

APART
GEBRUIKT GLAS

APART

TRIP TO TRIP

DE DIJK
Kaarten in de voorverkoop bij aile vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LIDO
(alleen op za. en zo.)

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Nu in prijs verlaagd!

Hypowash, het biologisch,
hypo-allergeen wasmiddel
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor, dat mensen van de
één op de andere dag bepaalde overgevoeligheidsreakties ver-
tonen. Stoffen, waar men ogenschijnlijk nooit hinder van
ondervond, veroorzaken nu opeens irritaties. Een voorbeeld
van stoffen, die de luchtwegen of de huid door het direkte kon-
takt kunnen prikkelen, zijn restanten van wasmiddelen en
wasverzachters in lij f goed, beddegoed, (bad) handdoeken en
dergelijke.

Drs. Hans Schreuder, de man achter
de huidverzorgende produkten van
Biodermal, werkte negen jaar aan een
wasmiddel, dat niet alleen de allergi-
sche klachten vermindert, maar ook
een goed wasresultaat geeft. Het
succes in kleine kring was zo groot,
dat twee jaar geleden besloten werd
om het vloeibare wasmiddel als zelf-
standig produkt, onder de naam
HYPOWASH, op de markt te bren-
gen.
Het produkt werd dermatologisch en
allergologisch getest. Het resultaat
was bijzonder positief. Er werd bewe-
zen, dat Hypowash daadwerkelijk
huidirritaties en ademhalingsproble-
men als reaktie op wasmiddelen en
wasverzachters helpt voorkomen.
Uit de ontvangen reakties van de
afgelopen twee jaar blijkt vrijwel una-
niem, dat men zeer tevreden is over
Hypowash. De prijs was voor een
aantal gebruikers echter te hoog. Om
toch zoveel mogelijk mensen te hel-
pen bij het oplossen van hun huid-
klachten of ademhalingsproblemen,
is besloten per l juli 1993 de prijs te
verlagen.

Hypowash is geschikt voor handwas
en de machinewas van alle soorten
textiel bij temperaturen van 30 tot 90
graden Celsius. Voorwassen is onge-
wenst. Het gebruik van een aparte
wasverzachter wordt ontraden, omdat
deze huidirritaties kan veroorzaken.
Hypowash heeft namelijk een inge-
bouwde wasverzachter. Hypowash
bevat volledig biologisch afbreek-
bare, oppervlakaktieve stoffen, is
geheel fosfaatvrij en bevat geen
bleekmiddelen of optische witma-
kers. Aan Hypowash zijn geen pene-
trante parfums toegevoegd, maar
natuurlijke geurstoffen. Hypowash is
mild en daarom bijzonder geschikt
voor de handwas. Hypowash voor-
komt kalkaanslag op het verwar-
mingselement van uw wasmachine.
De verpakking, een can van l liter,
kan zonder risiko voor het milieu in
de vuilverbranding verwerkt worden.

Hypowash is zuinig in gebruik en uit-
sluitend verkrijgbaar bij drogisterij,
apotheek, schoonheidsspecialistes,
huidtherapeutes, Bijenkorf en Etos
Beauty Case.

Ludgermarkt te Wichmond
Zaterdag 3 en zondag 4 juli werd voor de achttiende keer de
Wichmondse Ludgermarkt gehouden. Zaterdag was het druk,
maar zondagmiddag waren de straten overvol. Een record
aantal bezoekers was er in Wichmond, waarbij het mooie weer
een grote rol speelde.

Vele standwerkers uit heel het land
waren er weer aanwezig. Ook de
plaatselijke middenstanders en ver-
schillende verenigingen deden mee
aan het welslagen van de Ludger-
markt. Zaterdagavond was er een
optreden van de dansgroep, onder lei-
ding van Lenie Lamers. Zondag had
de jongerengroep Risico uit het dorp
voor een geweldig spektakel gezorgd,
zij hadden nl. het klepel hangen geor-
ganiseerd, hiervoor was zeer veel
belangstelling en het veroorzaakte
veel hilariteit.
De beste deelnemers waren aan dit
spel: jongens tot 18 jaar — 1. Rouw
Koens; 2. Bouke Wolbrink; 3. Jeroen
Fransen. Meisjes tot 18 jaar -- 1.
Andrea Bonaris; 2. Poulien Snelder;

3. Osa Wajer. Voor de dames boven de
18 jaar was de 1ste Diderik van Dos-
ten, 2de Karin Regelink en 3de Gerry
Klaassen. De beste heren waren l ste
Mando Mulder, 2de Peter Brink en 3e
Harry Luiten.
In de prijzen van de bliksemverloting
voor de financiering van de Ludger-
markt die door de Rabobank waren
beschikbaar gesteld, waren de geluk-
kige winnaars: l ste prijs, een reische-
que van f 500,- was voor dhr. Arends
uit Wichmond; 2de prijs, een reische-
que van f 300,- voor dhr. Hendriks uit
Zutphen; 3de prijs f 200,- was voor
dhr. Eggink uit Vierakker en nog vele
andere prijzen.
De organisatoren kunnen weer terug-
zien op een geslaagde Ludgermarkt.

Operation Friendship volop
in beweging
Dit weekend is een afvaardiging van Operation Friendship
Nederland vanuit Vorden afgereisd naar Estland om daar
kontakten te leggen met jonge Estlanders.
Vorde^ir Jan Rigterink, landelijk voorzitter van ̂ eration
Friendship, vertelde ons dat deze trip ertoe moet leiden dat
volgend jaar jongens en meisjes uit Estland een bezoek aan
Nederland kunnen brengen.
(Operation Friendship is zo'n twintig jaar geleden^gericht
met hewoel om uitwisselingen tussen jongeren uit dWrse lan-
den tot stand te brengen.)
Wat Nederland betreft, voor het
merendeel uitwisselingen tussen
Amerikaanse en Nederlandse jonge-
ren. Vanuit Nederland wordt dan een
drieweeks bezoek aan Amerika
gebracht, waar men dan bij gastgezin-
nen wordt ondergebracht. In de States
wordt dan een dusdanig programma
in elkaar gesleuteld waardoor de
Nederlandse jongelui een duidelijk
beeld krijgen van de leefgewoontes
van de Amerikanen.
Geeft men zich op voor een trip naar
het buitenland dan betekent dat auto-
matisch dat je het jaar erop voor een
tegenbezoek aan Nederland, voor een
gastgezin moet zorgen.
Volgens Jan Rigterink is Operation
Friendship volop in beweging. 'Nu de
grenzen zijn opengesteld, zijn er meer
mogelijkheden. Zo zijn we nu ook
bezig om kontakten te leggen in de
Oostbloklanden. Door het onderbren-
gen in gastgezinnen kun je de kosten
nl. laag houden. De financiën zijn

voor dit soort landen, nl. een groot
probleem', aldus Jan Rigterink.
Voor dit jaar staan er weer heel wat
uitwisselingen op het programma. Zo
zal een groep jongelui uit Vorden een
bezoek brengen aan Massachusetts.
Er gaat een gecombineerde groep uit
Hengelo/Vorden naar Pennsylvania.
Verder gaan er nog groepen uit Zut-
phen, Amersfoort, Zeist, Soest en
Veenendaal naar diverse staten van
Amerika.
Ook gaat er een groep uit deze regio
naar Schotland, terwijl ook een
bezoek aan Tsjechië gebracht zal wor-
den.
'Wij zijn momenteel druk bezig om
voor de diverse uitwisselingen wat
Nederland betreft vaste 'plaatsen' te
creëren. Betreft het een uitwisseling
met Tsjechië b.v. Ruurlo als stand-
plaats, voor Schotland b.v. Brummen
etc. Dat maakt het organiseren er
alleen maar gemakkelijker op', aldus
Jan Rigterink.

Medlertol maakte er een
gezellig Oranjefeest van

De 68e uitgave van het Oranjefeest op de Medlertol is zaterdag
op een plezierige wijze verlopen. Behalve de bewoners van
Medler, vele oud-Vordenaren op de been om het feest mee te
maken.

Wethouder W.M. Voortman vertegen-
woordigde het gemeentebestuur. Hij
benadrukte de gemeenschapszin op
het platteland. Voor degenen die het
nog niet weten had Voortman nog een
prettige mededeling in petto. 'Het
veelbesproken fietspad langs de weg
Ruurlo-Vorden wordt zeer zeker in
1994 aangelegd', zo sprak hij.
Het Medlerfeest begon reeds vrijdag
met een schoolfeest voor de leerlin-
gen van de school 'De Kraanvogel'.
De kinderen vermaakten zich opper-
best. De plaatselijke brandweer deed
om de feestvreugde te verhogen ook
nog een 'natte' duit in het zakje.
De buurtbewoners kwamen vrijdaga-
vond in grote getale naar de feesthal

van C.W.V. MEDO toen daar de
toneelvereniging 'Irene' het toneel-
stuk 'Wie zal 't worden' voor het voet-
licht bracht. Een stuk geschreven
door Herman ter Aa, veel vrolijkheid
maar ook toneelspel met hier en daar
een ernstige ondergrond. 'Irene' kweet
zich prima van haar taak, en wist het
publiek tot het eind toe te boeien. De
bloemen die voorzitter Gerrit Hen-
driks na afloop aan de medewerkers
aanbood, waren dan ook dik verdiend.
Met muzikale omlijsting van de
muziekvereniging 'Concordia' begon-
nen de volksspelen zaterdagmiddag
met het vogelschieten. De koning van
1992, Johan Kamperman, loste het
eerste schot. Dit keer had Kamper-

man het vizier minder goed afgesteld,
en moest hij de eer van het konings-
schap overlaten aan Herbert Hulstijn.
Opmerkelijk deze zaterdagmiddag
het grote aantal deelnemers aan de
verschillende spelen.

Zaterdagavond werd het feest op de
Medlertol voortgezet meteen gezellig
bal m.m.v. 'De Flamingo's'.

Uitslagen Medlertol

Vogelschieten: 1. Herbert Hulstijn
(koning); 2. Wim Oortgiezen (kop);
3. Herbert Brummelman (r.vl,); 4.
Hans Stokkink (l.vl.); 5. Jan Klein
Wassink, (staart).
Pijltjesgooien: 1. Erik Hulstijn; 2.
André Klein Geltink; 3. Paul Zents.
Midgetgolfen: l . Serge Dostal; 2. Jan
Hendriksen; 3. Jannie Klein Geltink.
Doelt rappen: l. Jan Gotink; 2. Guido
Mullink; 3. Jan Keurentjes.
Flessentent: 1. Anton Horstman; 2.
Gertjan Vliem; 3. Bert Fokkink.
Dogcarrijden: l . Gerrie Enzerink; 2.

Linie Hendriksen; 3. Jannie Klein
Geltink.

Schijfschieten: 1. Herzo v.d. Wal; 2.
Jan Gotink; 3. Harry Lenselink.

Kegelen: 1. Jo Stokkink; 2. Yvonne
Lammertink; 3. Jan Klein Geltink.

Korfbalgooien: 1. Jannie Klein Gel-
tink; 2. Jenneke Fokkink; 3. Bertus
Bos.

Boogschieten: 1. Erik Hulstijn; 2.
Joost Dostal; 3. Henk Hulstijn.

Kinderspelen groep I en II: 1.
Lesley de Jongh; 2. Lizette Humme-
link;3. JanBisperink.

Groep 3 en 4: l. Mandy Gotink; 2.
Michel Klein Wassink; 3. Hanneke
Bisperink.

Groep 5 en 6: 1. Stijn Verwey; 2.
Ruud Mullink; 3. Elles Zents.

Groep 7 en 8: l. Wouter Gudde; 2.
Kim Bosch; 3. Peter Groot Nuelend.

Weekendrecept
Vlogman
Zwitserse varkenskoteletten

Bereidingstijd: 20 minuten. Baktijd: 15-20 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 4 ribkoteletten a 125 gram; 60 gram (4
plakken) gekookte achterham; 80 gram (4 plakken) Goudse kaas; l ei;
zout; peper uit de molen; l eetlepel bloem; 80 gram paneermeel; 100 gram
margarine of boter.
Benodigd keukengerei: scherp vleesmesje, 4 cocktailprikkers of stevig
garen en een naald, garde, koekepan, ondiepe schaal of bord, kom, vlees-
schotel.

Bereidingswijze:
1. Snijd de koteletten met een scherp mesje horizontaal open tot op het

been.
2. Leg de plakken ham op het werkvlak en leg de plakken kaas erop. Vouw

de ham en de kaas 2 maal dubbel zodat een klein pakketje ontstaat.
3. Vul de koteletten met de ham-kaas pakketjes. Zorg ervoor dat er geen

kaas of ham buiten de kotelet steekt.
4. Druk het vlees goed dicht. Steek er een prikker in of naai de koteletten

met een paar steken dicht.
5. Klop het ei in een kom met 2 eetlepels water los.
6. Wrijf de koteletten in met naar smaak zout en peper. Bestrooi ze met

wat bloem.
7. Doe het paneermeel in de ondiepe schaal. Haal de koteletten één voor

één door het eimengsel en vervolgens door het paneermeel. Schud het
overtollige paneermeel van het vlees. Zorg ervoor dat de koteletten aan
alle zijden goed gepaneerd zijn.

8. Verhit de margarine in de koekepan tot deze begint te kleuren en het
schuim wegtrekt. Bak dan de koteletten op een vrij laag gedraaide
warmtebron aan beide zijden mooi lichtbruin van kleur.

9. Serveer het vlees op een voorverwarmde of met kokend water afge-
spoelde en gedroogde vleesschotel.

Wijntip: Een frisse aromatische witte wijn uit Zwitserland past het best bij
dit gerecht.
Tip van de kok: Geef bij deze koteletten gekookte aardappels en een
groente naar keus, bijvoorbeeld gemengde worteltjes en erwten: tiro-
liënne.
De margarine die voor het bakken van gepaneerd vlees is gebruikt kan niet
als jus worden gegeven. Zorg dus voor een andere jus of saus.
Gebruik de echte Zwitserse gruyère in plaats van de Goudse kaas.
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GROEP VORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

: ':.3i _.—

^BEVOLKINGS-
ONDERZOEK

BORSTKANKER
Het bevolkingsonderzoek naar borst-
kanker is in Vorden van start gegaan
en duurt tot en met 21 juli a.s. Alle
vrouwen tussen de 50 en 70 jaar krij-
gen persoonlijk een uitnodiging om
oen borstfoto te laten maken. Dit
gebeurt in een verplaatsbaar onder-
zoekcentrum.
Met vragen over dit onderzoek kunt u
terecht bij de informatietelefoon, tel.
05700-46994.

NZAMELENLANDBOUWPLASTIC

Op dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 juli 1993 kunt u zwart
landbouwplastic aanbieden van 's-morgens 08.00 uur tot 's-middags 15.00 uur.

U moet u strikt aan de inzameltijden houden en het plastic niet de avond van te
voren al op de plaats neerleggen.

Op 4 inzamelpunten kunt u landbouwplastic inleveren:
1. dinsdag 20 juli: Boshuisweg 3 te Wichmond (fam. Rietman);
2. woensdag 21 juli: Deldensebroekweg 2 te Vorden (fam. Regelink);
3. donderdag 22 juli 1993: Joostinkweg 12 te Vorden (fam. Beeftink);
4. vrijdag 23 juli 1993: Onsteinseweg 2 (werktuigenvereniging MEDO GA).

Het ingezamelde plastic gaat naar een fabriek die het tot nieuw plastic verwerkt.
Deze verwerkingsmethode is veel beter voor het milieu dan storten of verbran-
den.

U moet het landbouwplastic zoveel mogelijk ontdoen van klei en zand om het
gewicht te verminderen. U moet het tot pakketten samengebundeld aanbieden.
Ander afval dan landbouwplastic neemt de inzamelaar niet aan.

NGEKOMENBOUW-
AANVRAGEN

In de week van 28 juni tot en met 2 juli
jongstleden zijn de volgende verzoe-
ken om' een bouwvergunning inge-
diend:

— de heer B.H. Lieverdink, Brinker-
hof 40 te Vorden, voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
Brinkerhof 40 te Vorden;

— de heer H.W.M, van Disseldorp,
Schimmelpennincklaan l te Zut-
phen, voor het verbouwen van een
woning op het perceel Zutphense-
weg 54 te Vorden;

— de heer J. Ouwinga, Nieuwstad 59
te Vorden, voor het verbouwen van
een garage tot berging op het per-
ceel Nieuwstad 59 te Vorden;

— de heer J.H. Harmsen, Christina-
laan 6 te Vorden, voor het vergro-
ten van paardeboxen op het per-
ceel Joostinkweg (ongenummerd)
te Vorden;

- de heer J.H. Harmsen, Christina-
laan 6 te Vorden, voor het bouwen
van een berging op het perceel
Christinalaan 6 te Vorden.

VONRIJPMAKEN
DE VOORNEKAMP

In de tweede helft van 1993 wordt de
Voornekamp woonrijp gemaakt.
De werkzaamheden zullen bestaan
uit:
- het herstraten van de weg;
- het aanbrengen van vier verkeers-

drempels (beoogde maximum
snelheid 30 km/u).

- het aanleggen van één verhoogde
kruising;

— het aanbrengen van de resteren
groenvoorziening, alsmede bijko-
mende werkzaamheden.

Dit plan ligt tot 21 augustus 1993 ter
inzage op de afdeling gemeentewer-
ken (koetshuis). Tot deze datum kun-
nen eventuele op- of aanmerkingen
schriftelijk worden doorgegeven aan
het college van burgemeester en wet-
houders.

J*HEEFTUOUDIJZER?
BEL HET

GEMEENTEHUIS!!

Vanaf heden kunt u het gemeentehuis,
tel. 7474 bellen, als u oud ijzer (was-
machines e.d.) hebt. Voorheen kon u
rechtstreeks bellen metgj| heer Len-
ting. Deze blijft het oudjier nog wel
inzamelen.

ASPOORTEN

Er bestaat nog veel misverstand of men bij het reizen naar het buitenland een
paspoort of toeristenkaart nodig heeft. Als u naar het buitenland gaat moet u in
het bezit zijn van een GELDIG REISDOKUMENT. Dit kan zijn een paspoort of
een toeristenkaart. In het buitenland dient het paspoort als een soort 'persoons-
bewijs'. Men moet zich, als men bijvoorbeeld bij een ongeluk betrokken is, kun-
nen legitimeren. Ook voor het opnemen van geld bij banken e.d. in het buiten-
land geldt een paspoort als identificatie. Toeristenkaarten worden als zodanig
niet altijd geaccepteerd. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldig legitima-
tiebewijs.
Denkt u eraan om tijdig een nieuw paspoort (5 jaar geldig) of toeristenkaart (2
jaar geldig) aan te vragen.

Een nieuw reisdokument kunt u aanvragen bij burgerzaken. U moet 2 recente
pasfoto's en het oude paspoort of toeristenkaart meenemen. Een paspoort kost:

'tot en met 15 jaar f. 62,-; 16 jaar en ouder f. 88,-.
De kosten van een toeristenkaart zijn: tot en met 15 jaar f. 17,50; 16 jaai
ouderf.29,-. .- .
Voor hét bijschrijven van kinderen tot 16 jaar m het paspoort is scn
toestemming nodig van de ouder in wiens paspoort het kind niet wordt bijge-
schreven. Bijschrijven van kinderen in beide paspoorten is ook mogelijk. De
kosten hiervan zijn f. 6,25 per paspoort.
Minderjarigen die een reisdokument willen, hebben schriftelijk toestemming
nodig van beide ouders. Minderjarigen van gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd. Formulieren voor het geven van toestemming zijn
verkrijgbaar bij burgerzaken.

ERGUNNINGEN

In de \y^& van 28 juni tot en met 2 juli
1993 ^B>en burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland,
voor het verbouwen van een boer-
derij op het perceel Baakseweg 12
te Vorden;

— de heer E.R.M. Wesselink voor het
verbouwen en vergroten van een
woning op het perceel Veldwijker-
weg l te Vorden;

— de heer H.L.H. Havekes voor het
vergroten van een veldschuur op
het perceel Lindeseweg 17 te Vor-
den.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratie rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
indienen.

MILIEUBEHEER

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt vanaf 9 juli 1993 tot en met
8 augustus 1993 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur (na
afspraak kan de melding worden
ingezien buiten kantoortijd, enwel op
de gemeente-secretarie, vanwege
vakantiesluiting van het Dorpscen-
trum) ter inzage een melding alge-
mene maatregel van bestuur (artikel
8.41, lid l) van:
— de heer H. Wesselink, Eikenlaan

23, 7251 LT Vorden voor het van
toepassing worden van het Besluit
melkrundveehouderijen Wet mi-
lieubeheer op een reeds opgerichte
melkrundveehouderij op het per-
ceel Eikenlaan 23 te Vorden.

Op woensdag 30 juni werd in een
winkel een minderjarige jongeman,
wegens diefstal van een tijdschrift,
aangehouden. De jongeman is
proces-verbaal aangezegd.

Op woensdag 30 juni vond er een aan-
rijding plaats op het Lekkebekje.
Twee elkaar tegemoetkomende per-
sonenauto's raakten elkaar doordat
een van de bestuurders onvoldoende
rechts hield. Beide voertuigen raakten
dusdanig zwaar beschadigd dat zij
afgesleept moesten worden.

Donderdag l juli vond er op het Hoge,
net voor de kruising met de Rondweg,
een kleine kop-staart aanrijding
plaats. Een bestuurster van een perso-
nenauto die op het Hoge voor de krui-
sing met de Rondweg stond te wach-
ten, reed plotseling een klein stukje
achteruit en raakte daarbij de achter
haar staande personenauto. De achter-
ste personenauto raakte licht bescha-
digd.

Op donderdag l juli werd er in een
winkel een vrouw aangehouden,
wegens diefstal van huishoudelijke
artikelen. De vrouw is proces-verbaal
aangezegd.

Op donderdag l juli werd er aangifte
gedaan van vernieling van een deur
van een kerk. De deur was met een
scherp voorwerp bekrast. Een en
ander moet gebeurd zijn tussen maan-
dag 28 juni 12.00 uur en dinsdag 29
juni 12.00 uur. Getuigen van de ver-
nieling worden verzocht kontakt op te
nemen met de politie Vorden (tel.:
05752-1230 b.g.g. politie Lochem
05730-54931).

Op zaterdag 3 juni, omstreeks 00.30
uur werd er door de politie een man
aangehouden die verdacht werd van
diefstal van geld, tijdens een bruiloft
in een plaatselijke horeca-gelegen-
heid. Van de aanwezige gasten nam
hij uit de jassen/colberts hun porte-
monnaies weg. Griste op een stil
plekje het geld eruit en gooide vervol-
gens de portemonnaies weg over de
muur. Vanwege het mooie weer zat
achter de muur mensen te barbecuen.
Zij bemerkten de overvliegende por-
temonnaies en waarschuwden. De
man werd ingesloten.

In de nacht van vrijdag 2 juli op zater-
dag 3 juli werden op de Dorpsstraat te
Vorden van een vijftal auto's de spie-
gels vernield. De vermoedelijke
daders, inwoners van Hengelo (Gld.),
van de vernielingen werden door de
politie aangehouden. Ze zijn inmid-
dels verhoord.

Op 5 juli werd aangifte gedaan van
diefstal van een 'Keulse bloempot'
van grijs aardewerk, beschilderd met
blauwe bloemen, hoogte ongeveer 60
cm. Deze pot werd ontvreemd tussen

vrijdag en zaterdag, 2 op 3 juli, bij de
voordeur vari een woning aan de
Ruurloseweg.

Op 5 juli 1993 meldde nog een inwo-
ner van Vorden telefonisch de diefstal
van een bloempot, groot model, uit de
tuin.

Op 5 juli meldde een inwoner van
Lochem dat in de nacht van 2 op 3 juli
aan zijn auto, die geparkeerd stond
aan de Nieuwstad, vernielingen
waren gepleegd. De linker buiten-
spiegel werd vernield.

Op 5 juli werd er aangifte gedaan van
de diefstal van een zwarte 'opoe'-fiets
uit de Dorpsstraat. De gegevens zijn
genoteerd en een proces-verbaal is
opgemaakt. De gedupeerde is hevig
onthand.

Op 5 juli tussen 14.30 en 15.10 uur
vond er vermoedelijk een poging tot
diefstal plaats van een zwarte auto,
stationcar, merk Volkswagen, welke
geparkeerd stond op de parkeerplaats
van H.C.R. Bakker. Het linkerportier
raam werd ingetikt. Vermoedelijk
werd de dader op dat moment
gestoord door enige omstanders. Het
bleef'gelukkig' alleen bij deze vernie-
ling van een ruit. De man heeft aan-
gifte gedaan. Getuigen van deze
poging midden overdag worden ver-
zocht zich te melden.

Op 5 juli te 15.30 uur vond er een
diefstal van een personenauto plaats
te Warnsveld. Onmiddellijk nam de
politie van Vorden aktie. Dit resul-
teerde in de aanhouding van de ver-
dachte op de Zutphenseweg bij de
binnenkomst van het dorp. De
bestuurster werd aangehouden en
overgebracht naar het bureau.
De auto is inmiddels al weer aan de
rechtmatige eigenaar teruggegeven.
Proces-verbaal wordt opgemaakt.

VOORKOMING MISDRIJVEN;
Haal de brochure op het bureau van
politie (enkel tijdens de onderstaande
openstellingstijden) over '32 tips voor
een onbezorgde vakantie'.

Algemeen: Indien iemand getuige/of
anderszins is geweest van een van
bovenstaande feiten, dan wordt hij/zij
verzocht contact op te nemen met de
plaatselijke politie.

OPENSTELLINGSTIJDEN VAN
HET POLITIEBUREAU TE
VORDEN:
Maandag: 09.00-12.00 uur,
13.00-17.00 uur;
Woensdag: 13.00-17.00 uur;
Vrijdag: 09.00-12.00 uur,
13.00-17.00 uur;

Telefoonnummer altijd: 1230.
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Willibrordusschool speelt
musical

Super Grotenhuys
organiseert aktie voor
jongste moeders en vaders

Allerhand
in'tSaksenland
In onze Achterhoek bevinden zich vele landgoederen die met hun
bossen, weilanden en waterpartijen deze streek een geheel eigen
gezicht geven. De jachtige burger kan er tot rust komen en genie-
ten van de flora en fauna die meestal rijkelijk aanwezig is.
Een van die landgoederen waar het prettig toeven is bevindt zich
rechts van de'weg Lochem-Laren, nl. Ampsen. Een kasteel met
een rijke historie en veel bos er omheen. Tevens zijn er enkele
bijzondere dingen waar te nemen. Zoals de moseik die Anne Wil-
lem Carel van Nagell (1784-1815) in 1815 meebracht uit Rusland
toen hij Willem II begeleidde om diens bruid Anna Paulowna van
het Russische hof naar Holland te halen. Een stenen bank onder
deze eik is door oud-pachters in 1930 aan de familie geschonken.
Uniek voor ons land is het dubbel-sluisje dat men vindt onder de
brug met twee bankjes annex brugleuningen. De balusters van
deze brugbankjes hebben spitsboognissen. De vorm daarvan is
een voorbeeld van vroege neo-gothiek.
Het kasteel zelf, momenteel in gebruik bij een reclamebureau, is
niet te bezichtigen maar er omheen is zoveel te zien dat een
tochtje er naar toe alleszins de moeite waard is.

H.G. Wullink.

De kinderen van de St. Willibrordusschool uit Vierakker
waren amper weer wat op adem gekomen na het succesvolle
optreden bij Normaal in Toldijk en de sponsorloop voor de
restauratie van het orgel, of ze mochten maandagavond wéér
het podium op.

Heel de Vierakkerse gemeenschap
had zich verzameld in een werkelijk
afgeladen Ludgerusgebouw om te
gaan genieten van de musical, een
jaarlijks terugkerend slot van een fijn
schooljaar van hard werken.

Heel wat videocamera's snorden en
fototoestellen flitsten om het 'spekta-
kel' dat l '/2 uur duurde op film en foto
vast te leggen. Het was een door-
slaand succes.
De musical 'De Weermachine'
regende, bliksemde en donderde
voorbij. Als een goed geoliede
machine ontrolden de scènes zich aan
de ogen van de veelvuldig applaudis-
serende toeschouwers.
Ook de playback acts, die in de musi-

cal waren verwerkt, waren een Henny
Huisman waardig.
Voor de toneelvereniging is hier mis-
schien zelfs nog jong talent te ontdek-
ken. Alles bij elkaar was het een echt
'familiefeest', waarbij de band tussen
ouders en school van verbondenheid
en gezelligheid blijk gaf, dat proefde
je de hele avond. Ook de rol van
Bertus Smale, de conciërge, kwam
goed uit de verf.
Men mag blij zijn dat in Vierakker
zoiets nog vanzelfsprekend is. Het
siert de gemeenschap, waarmee men
meteen een lans breekt voor het voort-
bestaan van het Ludgerusgebouw.
Oud-leerlingen, opa's en oma's, buren
en de juffen en meesters, allemaal
hadden ze een fijne avond.

Onlangs organiseerde Super Grotenhuys in Vorden een zeer
geslaagde aktie voor de jongste moeders en vaders van Vorden
en omgeving. Deze ging als volgt:

Was de baby geboren in de periode
van l januari t/m 14 juni 1993 en kon-
den ze daarbij het bijbehorende
geboortekaartje tonen, dan stond er
een speciale SUPER-tas voor de
kleine spruit op moeder te wachten,

met allemaal produkten voor de
opgroeiende baby. Tevens had de
SUPER ook nog een leuk pluche
beest voor de baby in petto.
Op de foto ziet u een aantal van de
trotse moeders.



Primeur voor kaaszaak Teeuwen
Op het voormalige Gems-terrein in de kom van het dorp zijn door bureau 'de Kant' een aantal
winkels gebouwd. De primeur is voor mevrouw E. Teeuwen die dezer dagen een kaasspeciaal-
zaak opende. Een zeer overzichtelijke zaak, waar een gezellig interieur tot kopen nodigt.

moest het dan maar gebeuren. Vijf
ronden voor het eind reed Gerrits
alleen vooruit en Edwin Maalderink
sprong uit het peloton weg, reed naar
hem toe en had nog voldoende kracht
over om hem in de sprint te kloppen.
Verdere uitslagen: Peter Makkink -
Startlonen (Duitsland) 19e plaats;
Beek 8e plaats; Rudi Peters — Gees-
teren 10e plaats; Edwin Maalderink
— Oss 19e plaats.

In de vitrine een ruime sortering kaas,
maar daarnaast ook heel veel andere
delicatessen zoals noten, chocolade,
fijne vleeswaren, salades etc.
Er zijn elke dag verse broodjes en
stokbrood voorradig. De winkel kent
ook een zgn. 'zuivelhoek' (melk,
boter, eieren etc.). Vruchtensappen en
verschillende wijnsoorten ontbreken
evenmin in het assortiment.

Verder is er een aparte snoepafdeling.
Hier kan de consument leuk verpakte
produkten kopen om b.v. als cadeau te
geven. Dat is ook mogelijk door een
mand, naar keuze, te laten vullen met
b.v. noten, chocolade e.d.
Mevr. Teeuwen, afkomstig uit Warns-
veld, vindt Vorden een mooi dorp om
te beginnen. Op de openingsdag veel
bezoek en bloemen.

Binnenkort zal op het voormalige
Gems-terrein ook een kapperszaak
worden geopend. Voor de overige vijf
panden wordt nog naarstig naar
detaillisten gezocht. In overleg met
het bureau 'de Kant' zal de VOV (Vor-
dense Ondernemers Vereniging)
alvast de etalageruimtes gaan benut-
ten om het geheel een wat vriendelij-
ker aanzien te geven.

(Rectificatie)

Openingstijden S WO V tijdens
vakantie

In verband met de zomervakantie is
het kantoor in de perioden van 7 juli
t/m 3 augustus alleen geopend op
woensdagmorgen. Buiten deze ope-
ningsuren kan men voor dringende
zaken naar de volgende nummers:
(05752)2151,1895 of 6887 bellen.
Voor personenalarmering kan men
bellen naar nr. (05752) 2151.
Voor de dagopvang kunt u bellen naar
'de Wehme', tel. (05752) 1448.

Klootschiet-
marathon
Aan het door de Deldense Buurtvere-
niging georganiseerde klootschiet-
toernooi werd door 43 teams deelge-
nomen. De lengte bedroeg 10 kilome-
ter, dus was er in feite sprake van een
'klootschietmarathon'. De inzet was
het kampioenschap van Vorden.
De uitslagen waren als volgt:
Heren: l. Stegeman, Ruurlo 111
schoten; 2. Kruisberg, Doetinchem
113; 3. Delden 2 118;

Dames: 1. Hackfort 182 schoten; 2.
Delden 5 met 191 schoten;
Gemengd: 1. Knupduukskes 155; 2.
Stokkink 2 met 159; 3. Delden 4 met
162 schoten.

RTV
Edwin ^^alderink, 2e jaar junior,
behaald^Bjn eerste overwinning van
dit seizoen. Het zat er al een paar wed-
strijden aan te komen maar in Gennep

Pretty Markt
zwem- en
poloclub
'Vorden '64'
De Vordense zwem- en poloclub 'Vor-
den '64' organiseert zaterdag 10 juli
op het Marktplein haar jaarlijkse
Pretty Markt.
Een markt die de vereniging nodig
heeft om het hoofd letterlijk boven
water te kunnen houden. In de winter-
maanden wordt getraind en gezwom-
men in het bad 't Rijsselt in Eefde. De
huur van het bad, de kosten van dé
training, vervoer etc. zouden niet kun-
nen worden opgebracht zonder deze
Pretty Markt.
Afgelopen zaterdag zijn een aantal
enthousiaste leden druk in de weer
geweest met het ophalen van spullen.
Op de Pretty Markt van aanstaande
zaterdag te kust en te keur een grote
hoeveelheid boeken, huisraad, bank-
stellen, antiek etc. etc. Daarnaast wor-
den er oliebollen te koop aangeboden,
er is het spel eenentwintigen met
prachtige prijzen.

JongGelre
Vorden
Jong Gelre belegt vrijdag 9 juli bij de
fam. Harmsen aan de Schjameldijk 4
een zgn. 'gezelligheidsav^P', waarbij
het accent op de barbecue wordt
gelegd.

Tuinopeningen in de bloeitijd van de rozen, pergola en borders,
zomer 1993:

De Wiersse
De tuinen en het park van de Wiersse te Vorden worden deze
zomer driemaal voor het publiek opengesteld: op zondag 11,
maandag 12 en zondag 18 juli.

Dot-Het-Zelf winkel •
'De Vakman'in Leesten
Op 19 mei jl. opende de Fa. Heijink aan de Leestenseweg 10,
Zutphen (pal aan de grens met Warnsveld en vlakbij de
oprukkende nieuwbouw van de wijk Leesten) een grote, gloed-
nieuwe doe-het-zelf winkel.

De 16 ha grote tuinen liggen midden-
in een 300 ha groot landgoed, over
meer dan drie eeuwen gegroeid tussen
het oude cultuurlandschap van bos-
sen, akkers en beken van de stille
Achterhoek.

In het park van De Wiersse kan men
genieten van de fraaie zichtlijnen en
een geraffineerde eenvoud in aanleg.
In de rozenparterre en in de borders
nadert de zomer haar hoogtepunt.
Clematis, kamperfoelie en klimrozen

sieren de pergola langs de 'lage tuin',
ooit beschreven als 'een van de vol-
maakste tuinruimtes in Nederland'.
In de ouderwetse moestuin zorgt een
mengeling van groenten en snijbloe-
men voor een zomerse sfeer, terwijl
de geur van het hooiland herinnerin-
gen aan vroeger oproept.

Ligging: De Wiersse ligt aan de Vor-
dense beek, die de grachten voedt. Te
bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo,
6,5 km vanaf Vorden. Gratis parkeren.

Al in 1984 had men plannen om naast
het aannemingsbedrijf een doe-het-
zelf zaak te beginnen. Doch door de
drukte van het aannemingsbedrijf en
de komst van de houtzagerij in 1986
kwam het er eigenlijk niet van.
Toen het gebied echter van Warnsveld
overging naar Zutphen en er wijzigin-
gen kwamen in de bestemmingsplan-
nen (het gebied werd bestemd voor
woningbouw) bleek er geen plaats
meer te zijn voor een industrieel
bedrijf. De zagerij is dan ook inmid-
dels verdwenen.

Keuze niet moeilijk

De keuze om nu een doe-het-zelf zaak
te beginnen was toen niet meer moei-
lijk. De Fa. Heijink heeft zich aange-
sloten bij 'De Vakman'-organisatie,
een samenwerkingsverband van een
groot aantal zelfstandige onderne-
mers in ijzerwaren, gereedschappen
en hout. De samenwerking betreft
met name de inkoop, het assortiment
en de reclame. Door die samenwer-
king kunnen veel onnodige onkosten
worden voorkomen met als gevolg
scherpere prijzen voor de consument.

men een grote sortering van verf,
ijzerwaren, gereedschappen, installa-
tiematerialen voor elektro, gas en
sanitair en tuingereedschappen e.a.
-artikelen.
Omdat de Fa. Heijink al jaren als een
gerenommeerd houtbedrijf bekend
staat is het geen wonder, dat hout ook
nu een belangrijke plaats inneemt.
Bouwhout, tuinhout, platen, balken
en houten regels (o.a. van Holgard)
kan men er in allerlei soorten en
maten vinden. Belangrijk voor de
consument is dat het gratis wordt
gezaagd en zo nodig ook gratis wordt
thuisbezorgd.

Uitbreiding assortiment

Het assortiment wordt binnenkort nog
weer uitgebreid met tuinhuisjes en
ook zonwering voor zowel binnen als
buiten.

Nu de zaak ruim een maand open is, is
de fam. Heijink al tevreden over de
opkomst van de consumenten. Zowel
mensen uit Warnsveld als uit Zutphen
weten de weg al goed te vinden. Mede
ook door de reclameaktiviteiten.

Feestavond o.l.s. 'Dorpsschool'
Leerlingen van de o.l.s. 'Dorpsschool' Vorden hebben ter
afsluiting van het schooljaar de traditionele feestavond gehou-
den, waaraan alle scholieren meededen.

Regelmatig verschijnen er adverten-
ties in dit blad met aanbiedingen, dus
is het zaak die goed in de gaten te hou-

In de ruime, moderne winkel vindt den.

Hout op belangrijke plaats

moderne

1/^s/

Zo b.v. groep l en 2 met zang van
bekende kinderliedjes zoals Twee
emmertjes water halen' e.d. De groe-
pen 3 en 4 lieten zien watje moet doen
wanneer de juf ziek is en je mag zelf
les geven, groep 5 bleef eveneens
deze avond bij de 'les'.

Zij gaven op een grappige manier uit-
leg aan een aardrijkskunde-les; de
groepen 6 en 7 hielden het bij muziek-

les, zoals vroeger werd gegeven,
gevolgd door een hedendaags Engels
repertoire.
Na de pauze was het de beurt aan de
leerlingen van groep 8. Zij brachten
de musical 'Windkracht Acht' met een
prachtig refrein dat door alle kinderen
van school werd meegezongen. Deze
groep 8 (schoolverlaters) kreeg tot
slot een diploma uitgereikt als aan-
denken aan de voorbije schooljoren.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Was zondagmeddag goedfietsweer en toow' de selderiesoep goed en wel
achter de kneupe hadd'n waa'w al op weg nao Willem en Mientjen Pas-
man. Daor he'w nog wel 's umgang met en wi'j woll'n zeen hoe of't um ging
met 't jonge peerd dat e zich koteleen too esteld hadde.

'k Wolle eers nog bell'n of ze in huus waarn maor mien vrouw zeg: 'wi'j ziet
wel, at zee d'r neet bunt gao'w hen pannekoeke ett'n, da's daor vlak in de
buurte.' Mientjen en Willem woont zo op de half scheid tussen Hengel en
Reurle, neet zo wied van de 'Hietkamp'.

Wi'j waarn de Kiefskamp goed en wel deur too d'r ons 'n paar integen
kwamm'n, zowaar Willem en Mientjen. 'Wi'j woll'n net nao owluu hen.'
'Dan hè'j geluk, anders waa'j veur 'n too'deure ekommen. Wi'j woll'n nao
Wichem nao de braoderi'je. Gaot met ons met, 'n andere keer kom i'j dan
maor 'sbi'jons.'

Daor had veural mien vrouw wel oarne nao, zee is gek op die kraömkes
wao'j van alles koop'n kont wa'j eigenluk gaar s neet neudug hebt.
Beslott'n wier umme deur Delden op Wichem an te gaon.

Willem is nogal venemstug en zut zo langs de weage altied meer as 'n
ander. Zo zeie op de zomervreugdweg (of is Wragondersdiek?). 'Wacht 's,
wat greujt daor in 's hemelsname.' Eerluk ezeg: van alles, korenbloemen,
klaprozen luuzemelde, wikke en nog un heleboel ander grei wat wi'j zo
deur de wekke 'roet' neumt, zo hier en daor ston ok nog un pol gaste.

'Dat zal wel van un milieubewuste agrariër wean', meen'n Willem, 'maor
misschien is 't ok wel veur de kanarievoer-industrie, i Zut t'r wieters alle-
maole nog wel gelp uut maor of ze volle wiezer wod van zo'n verbouw mo'k
nog zeen.'

Wi'j waarn neet allene too'w in Wichem kwamm'n maor da'j oaver de
köppe konn'n loop'n ko'j ok neet zeggen. Maor meschien bleven de luu
liever in de schemme onder 'n peereboom zin'n mei un pilsjen veur zich.

Van de pottemenee uut ezien ha'w beller hen pannekoeke ellen konn'n
gaon. I'j wet hoe dat geel: hier raon, daor schiet'n, hier 'n vis, daorpetat,
'n pilsjen plus de klungels die de vrouwluu nog koopt. Dat nemp neet weg
dat ze 't heel aardug opezet hadd'n, zo'n groot dar p is Wichem now ok weer
neet en umme dan twee dage un braoderi'je gangs te holl'n, dan mot t'r wel
un hoop liefebri'je wean.

Veur de verenuggingen te hopp'n dat zee d'r un paar cent an oaver holt.
Willem hef t'r wel wat an oavereholl'n: Met 't kegelen daor op de straote is
't um in de rugge eschott'n. i Had wark dat e met defietse in huus kwam.
Maorjao, dat kan 'n besten oaverkommen, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Boeiend jaar Onderlinge
Waarborg Maatschappij Vorden
Uit het jaarverslag van de Onderlinge Waarborg Maatschap-
pij Vorden, dat tijdens de jaarvergadering werd gepresen-
teerd, blijkt dat een tweetal inijlpalen in zicht zijn. Het pre-
mie-inkomen steeg met 10 procent naar bijna 500.000 gulden,
terwijl het verzekerd kapitaal de 500 miljoen nadert.

Volgens voorzitter B. Abbink kan
'Vorden1 terugkijken op een boeiend
jaar. Er blijkt nog steeds en zelfs in
meerdere mate belangstelling te
bestaan voor verenigingen waar aan-
dacht voor en service naar de leden
toe, op de voorgrond staat.
Volgens Abbink wordt door de leden
verwacht dat je met ze meedenkt. Zo
blijkt het kollektief bijverzekeren van
opruimingskosten een verstandige
zet. Enkele recente schadegevallen
hebben geleerd dat het een zeer juiste
beslissing van het bestuur is geweest.
De kosten van het opruimen van
vooral asbesthoudende resten zullen
nog explosief stijgen.
De vergadering ging akkoord met de
voorgestelde en bijna normaal gewor-
den 15 procent premierestitutie,
78.000 gulden, welke berekend wordt
over zowel brandstorm als UGV-pre-

mie. Daar komt nog bij dat deze ver-
zekeringen extra meetellen voor de
pakketkorting van Sterpolis die kan
oplopen tot max. f l .000,-. Dit is o.a.
een resultaat van de hernieuwde
samenwerking van de O.W.M. Vor-
den met Sterpolis.
De heren G.J. Rietman en H.E. Smal-
legoor werden bij de bestuursverkie-
zing herkozen.
Het bestuur verwacht eind 1993 de in
ontwikkeling zijnde bedrijfsschade-
verzekering aan te kunnen bieden. Er
blijkt veel vraag naar te zijn.
Voorzitter Abbink zei in zijn slot-
woord de toekomst met vertrouwen
tegemoet te zien, omdat door goede
afspraken met Sterpolis de kosten
vastliggen, terwijl door het goede her-
verzekeringskontrakt met O.L.M.
Verzekeringen de schaden meer dan
goed zijn afgedekt.

Wieger Wesselink kampioen
van Nederland dammen
Wieger Wesselink heeft zaterdag het kampioenschap van
Nederland binnengehaald. Bij het Nederlands kampioen-
schap, dat in april in Apeldoorn werd gehouden, eindigde
Wesselink op een gedeelde eerste plaats samen met de uit Zoe-
termeer afkomstige grootmeester Rob Clerc. De barrage om
het kampioenschap vond plaats in Westerhaar, waarbij Wes-
selink voldoende had aan een 3-3 gelijkspel.

In de eerste wedstrijd kwam Wesse-
link tot winst, waardoor hij een riant
uitzicht had op de titel. In de tweede
partij verspeelde hij dit voordeel weer
door een nederlaag. In de zenuwslo-
pende derde partij bleef het remise,
zodat de eindstand 3-3 werd.
Door dit kampioenschap heeft Wie-
ger Wesselink zich automatisch
geplaatst voor het wereldkampioen-
schap dammen dat volgend jaar in
Brunssum zal worden gehouden. Hij
hoopt daarbij tevens dat hij de
komende tijd in de gelegenheid wordt
gespeeld in het buitenland enkele
internationale toernooien te kunnen
spelen.
Overigens was het in Westerhaar een
uitermate spannende aangelegenheid,
vooral nadat Wieger Wesselink plots-
klaps de tweede partij verloor. Hij
sliep er die nacht slecht van, zo ver-

telde hij de journalisten. Zaterdag was
het met zijn humeur duidelijk beter
gesteld. Alhoewel Clerc in de beslis-
sende partij een wat betere stelling
had, gelukte het de man uit Zoeter-
meer niet om tot winst te komen. Het
gelijke spel was uiteindelijk voor
Wesselink voldoende om de kam-
pioensvlag te hijsen.
Na afloop kreeg Wieger Wesselink in
Westerhaar (hij speelt daar bij Denk
en Zet) van de plaatselijke harmonie
een serenade aangeboden, hetgeen
door de kersverse kampioen erg op
prijs werd gesteld. Ongetwijfeld zal
Wieger Wesselink, student in Eindho-
ven, in zijn geboorteplaats (zijn
ouders wonen in de Kranenburg) voor
zijn prestatie gehuldigd worden. Dat
gebeurde in Vorden in het verleden,
nl. ook toen 'Vordense jongens' een
nationale motorsporttitel behaalden!



OPRUIMING
KATOENEN TIJK MET
HOLVEZEL VULLING
PER STUK 24.95

NU 2VOOR 35.-
SLAAPZAKKEN
DIVERSE DESSINS __,

NU UITZOEKEN OO.-

PHANTASIE blauw
LELIE blauw
VIZELA
ALTEA beige
FERNANDO beige
FUNAkleurS
BENISA beige
LOMA beige
M E Dl DA grijs
58123/06

120 breed van 12.
140 breed van 24,
120 breed van 22,
120 breed van 22,
120 breed van 23,
120 breed van 23,
120 breed van 26,
120 breed van 25,
120 breed van 22,
140 breed van 17,

GORDIJN
VOORDEEL ALS
COUPON EN VAN
DE VOLLE ROL!

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

****

WOONKAMERTAPIJT
'RIO' LEGGEN GRATIS!

KLEUR GROEN
400BREEDOPJUTERUG
VAN 110,-VOOR

WOONKAMERTAPIJT
'COLUMBUS' LEGGEN GRATIS!

KLEUR BEIGEOFGRIJS
400 BREED OPJUTE RUG
VAN 110.-VOOR

HOOGPOOLTAPIJT
'CARPET' LEGGEN GRATIS!

WAT T OW
KLEUR ANTRA

400 BREED OP JUTE RUG
VAN 119.- VOOR

DESSO TAPIJT
'BASTOGNE'
KLEUR MULTI
400 BREED OPJUTE RUG
VAN 159.-VOOR

LEGGEN GRATIS!

INFINI Y & Ml LOW
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

VINYL DIVERSE DESSINS

200 BREED VAN 50.-
TOT 80.- p.m. NU UITZOEKEN
PER STREKKENDE METER

NU BIJ ONS meer dan
300TAPIJTCOUPONNEN
in 400 en 500 breed van 1
tot 12 mtr. Meet snel uw
kamer want uw maat is er
vast bij! ZIE OOK ONZE
ETALAGES.

OPRUIMING
Schiesser - Triumph - Sloggi
TenCate • 111

10% KORTING „*„
nachtkleding - lingerie en ondergoed

(* of inlevering van kortingsbon)
modöcentrum

Toiiiiisson
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735- 1438

NISSAN

HENGELO G.
Nissan Sunny 2.0 GTÏ3-drs
Nissan lOONXTbar
Nissan 300ZR Tbar Turbo
Nissan Sunny 1.6 SLX Coupe
Nissan Sunny 1.5 GL Coupe
Nissan Micra 1? Marrh
Nissan Micra DX 5-drs
Nissan Micra 12 SLX 3-drs.
Nissan Micra 1 2 Aktie3-drs.
Nissan Micra 1? Marrh
Nissan Sunny 1 .3 LX 3-drs
Nissan Sunny 1 .3 LX 5-drs
Nissan Sunny 1.3 Trend
Nissan Sunny 1.4 3-drs IX . .
Nissan Sunny 1.4 3-drs SLX
Nissan Sunny 1.32-drsGl
Nissan Sunny 1.3 2-drsDX
Nissan Sunny 1.3 4-drs Trend
Nissan Sunny 1 .3-4-drs Trend
Nissan Sunny 1.4 4-drs IX
Nissan Sunny 1.4 4-drs IX
Nissan Sunny 1.6 3-drs (TT
Nissan Sunny 1.6 3-drs fil
Nissan Sunny 1.4 3-drs IX
Nissan Sunny 1 .3 4-drs Gt
Nissan Sunny 1.5 4-drs Gl
Nissan Sunny 1.6 4-drs SLX
Nissan Primera 1 .6 4-drs l X
Nissan Primera 2.0 4-drs SLX
Nissan Bluebird 5-drs
Nissan Bluebird 4-drs

1 QQ2 IQ 500 -
1QQ2 34500-
1QAQ 44^00-
1990 21.950,-
1985 6.950,-
1QQ2 1Q^QQ-

1Q87 8750-
1QQQ 1^QQQ-

1QQ1 1/050-

1992 1QOOO-
iQftg 140^0-
1QRS 13CKQ-

1Q«Q 1^050-
IQQf) 18Q5Q-

iQqn 207^0-
1QR1 ^750-
19«4 42S3-
1Qfig 13750-
1QftQ 1 7 Q ^ O -
1QQ1 2^c>00-
1QQ2 2^750-
1QQO 1 Q ^ O O -

1QQn IQS^O-
1991 22950-
1Qfl«; 6 Q 50-
iQfl^ 6QI^0-
1QQ1 27500-
1991 28Q50-
1991 29.500,-
1QRfi 15Q^Q-
1QR7 10^50-

Ik sta in de showroom bijJos Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G./ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

VIER SEIZOENEN
DEKBED HOLVEZELVULLING

MET KATOENEN TIJK

140x200eenpersoons l U9.~

140 x 220 eenpersoons loU.~
EXTRA LANG

200 x 200 tweepersoons 165.-

240 x 200 lits-jumeaux 198.-

r Vakmanschap in
elektrotechniek

Wij verzorgen aanleg, reparatie en onderhoud van
alle soorten elektrotechnische installaties.
Vraag ons vrijblijvend advies en prijsopgave.

REULING
Elektrotechniek vof
De Voornekamp 41 - Vorden
Telefoon:3618/1511

Ud van

IfülU
Vakmensen in •l«kmciteitJ

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCUR^RENDE 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

De loopschoenspecialist

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden

Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

HENGELO G.
Nissan Bluehirrl 1 R 4-rirs l X
Opfil Kadptt 1 1

Subaru Justy
Ppugpnt .̂ M XR
Hyunrlai Pony RS
Hyundai Sonata ?.f) Rl S
Hyundai Pony 1 5 l
Hyundai Pony 1 .5 Gl
Hyundai Fxrel 1 5 Gl
Rfinault 9 4-Hrs
Fiat Ritmo fin Cl .
VW fin»
Ma/da 32.1 3-dr<»
Peugent PO.S Arren!

BMW316iv9elacc
Fiat Panda m Tl X
Rpnai.lt 11 RTX
Toyota Corolla I f iXl i
Opftl KadPtt 1 .1
Daihatsu CunrP RFf] TX

AUTOMAAT
Nissan Sunny 1.5 automaat
Nissan Sunny 1.4 3-drs automaat
Range Rover Vogue automaat

DIESEL + LPG
Citroen BX 19 RD Break Diesel
VW finlf niesel

Nissan Bluebird 2.0 LX LPG 5-drs
Nissan Bluebird 2.0 LX Diesel 4-drs _
Nissan Patrol 2.8 Hardtop Turbo Diesel
Nissan Primera 1 6 4-drs l X l PH
Nissan Sunny 1fi 4-drs l PG
Nissan Sunny Diesel 4-drs

1990
1987
1987
1988
1990
1990
1988
1989
1991
1985
1987

1988
1986
1991
1990
1992
1984
1990
1988
1986

1985
1993
1989

1989
1988
1988

_ 1990
_ 1992

1991
1990
1990

19.250,-
11.950,-
8.750,-

14.950,-
17.950,-
18.950,-
8.950,-

10.950,-
19.950,-
6.950,-
8.750,-

14.950,-
9.500,-

17.500,-
25.950,-
13.950,-
3.250,-

19.850,-
12.500,-
4.950,-

7.950,-
29.750,-
68.500,-

19.500,-
13.500,-
14.950,-
18.750,-
55.000,-
27.950,-
21.250,-
20.650,-

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat
f 10>00

izzdsv

Wij bezorgen ook bij U thuis (dinsdags geen bezorging).
Bezorgkosten bij bestelling onder f 13,00 bedragen f 2,00.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur

Zuivclweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

Voor al uw

BINNEN-

of

BUITEN-

Z O N W E R I N G E N
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132



DE V.
HOGEDRUK-
REINIGER
FANGO 475;

Met veel accessoires.
Opgenomen vermogen: 1500 Watt.
Werkdruk 90 BAR.
Fabrieksgarantie 12 maanden.

m BIACKGDECKB»

SNOERLOZE *-
SCHROEFBOOR-
MACHINE
BD 9013A 129,"
Draait links- of rechtsom.
7.2 Volt. Oplaadtijd 3 uur.
Kompleet met oplader en 3 bits.

L I
S T A N D V A S T I G

RAMBO

TUINBEITS
Transparant en waterverdunbaar.
Beschermt en verfraait al
het houtwerk in en om de tuin.

Emmer 2.5 liter.

95

5037.

VENTILATOR
Twee snelheden en oscillerend,
diameter 200 mm.

SPROEIMAAT
Wees wijs met water.

7.95

/ 'V;;:"

ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER.

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 - Zutphen - Telefoon 05750-2179^

OPRUIMING
DEKENS

Aabe zuiver scheerwol
verschillende maten,

NU MET 20% korting

DIDASDRALON
150x200 van 69,95 nu 49,'

160x240 van 89,95 nu 69,'

160x240 van 109,95 nu 89,'

160x240 van 139,95 nu 109,-

220x240 van 139,95 nu 109,-

220x240 van 159,95 nu 129,-

WOLLEN PLAIDS
140x200 van 79,50 nu

acryl plaids
140x200 van 59,95 nu

59,-

45,-
DONSDEKBEDDEN

van Ideens

NU MET 20% korting

PIRELLI
SCHUIMRUBBER MATRASSEN

enkele stuks
90x200 cm

van 990,- nu

795,-
van 770,- nu

650,-
van 760,- nu

645,-
van 685,-

559,-

GELOOGD
GRENEN LEDIKANT

90x200 cm
met ladenkast
van 1210,- nu 995,-

SENIOREN
SLAAPKAMER

blank essen
ledikant 90x200
nachtkastje
toiletmeubel van 2310,-
nu 1975,-

SMYRNA
TAFELKLEDEN

NU MET 30% korting
KEUKENTAPIJT

200 cm breed
van 79,- nu 59,— per meter

Restanten VINYL 5,- 7,50 10,-

Restanten TAPIJT 7,50 15,- 30,-

Tijdens de opruiming

10% KORTING
op bed- en ba d textiel s
thee-en keukendoeken

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 — WARNSVELD
Tel. 05750-26132

ZONNESCHERMEN - SCREËNS - LAMELLEN - ROLGORDIJNEN
JALOUZIEËN - ROLLUIKEN - HORREN

Gratis gemeten en gratis geplaatst door vakmensen (zelf plaatsen 10% korting).

DE 'SPANNEVOGEL'
Ook Uw Zonwering-specialist!

Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld.

TE HUUR Videocamera
voor de aller mooiste momenten of
voor de lol

Wat dacht u bijvoorbeeld van:
* Bruiloften
* Diploma-uitreiking
* Vakantie
* Verjaardagen en partijen

Vraag vrijblijvend naar onze
voordelige huurprijzen.
Reserveren is GRATIS.

TOT ZIENS BIJ...

SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636

huur̂ kük

WIL WK
INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Vishandel v.d. Groep
gaat met

VAKANTIE
van 12 juli t/m 3 augustus

Wij wensen iedereen een prettige en
zonnige vakantie toe.

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Met de 57 leuke
artikelen uit de nieuwe

UNICEF catalogus
maakt u miljoenen

kinderen blij...

Bel snel 070-3339300
voor de gratis

Voorjaarscatalogus 1993!

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

Voetbalver. 'Veldhoek'
houdt op zaterdag 10 juli a.s.

GROTE ROMMELMARKT
bij sporthal 'de Veldhoek'

Aanvang 10.00 uur.

GROTE OPRUIMING
met kortingen van 10-50%
— Bankstellen
— Eethoeken
— Wandmeubels
— TV-videokastjes
— Slaapkamers
— 1 -persoons Bedden

Senior- en Tiener
in blank en donker eiken

— Slaapkamers in wit

Op alle niet-afgeprijsde meubelen

Tuinmeubelen
Tapijt
Vinyl
Tafelkleden
Vitrages
Overgordijnstoffen

100/0 KORTING
Opslag voor latere
levering is mogelijk.

Opruimingsartikelen
contant.

1500 m2 woonplezier


