
Kinderen uit
Wichmond willen
grotere speeltuin
De speelplaats in de Wichmondse Vo-
gelzang is te klein en verkeerd in een
slechte staat. Dat vinden de bewoners
uit deze buurt. Zo moet er volgens hen
nodig wat aan de glijbaan gedaan
worden en ontbreken er essentiële
speelobjecten als een schommel en
een wip-wap. Om wat meer ruimte te
creëren op deze plek stellen de buurt-
bewoners voor om het aangelegen
grote bos te laten staan zodat de kin-
deren daar eveneens kunnen spelen.
Het kleine bos moet volgens hen wor-
den opgeruimd en de kleine parkeer-
plaats moet bij de speeltuin worden
aangetrokken waardoor het speelter-
rein groter wordt. Er zijn tot op heden
diverse brieven naar de gemeente ge-
stuurd. Voor de buurt helaas zonder
resultaat. De kinderen uit Wichmond
gaan daarom nu tekeningen maken en
handtekeningen verzamelen om de
gemeente te laten weten dat zij een
betere en grotere speeltuin willen.

Succesvol bod
van Sueters
in tv-programma
RTL-4 hield zond vorige maand vier
programma's uit die in het teken ston-
den van Unicef. Door middel van
spelletjes en een telefoonpannel met
bekende Nederlanders probeerde de
omroep donateurs te werven voor
deze organisatie. In het laatste gedeel-
te van de vierde uitzending werden
ook de decorstukken geveild om geld
in te zamelen voor Unicef. De firma
Sueters uit Vorden deed voor het goe-
de doel een bod op de desk waarachter
Anita Meijer stond en wist deze tot
hun eigen verbazing binnen te halen.
Henny Sueters: 'Wat we er precies
mee gaan doen weten we nog niet. Na
de bouwvak gaan we onze zaak uit-
breiden en het is heel goed mogelijk
dat de desk een mooi plaatsje krijgt in
de nieuwe winkel. Maar we deden het
in feite voor het goede doel.'

Jeugd uit Estland
en VS gearriveerd
De buitenlandse jongeren die op uit-
nodiging van Operation Friendship de
komende drie weken in Vorden zullen
verblijven, zijn deze week gearri-
veerd. Aanvankelijk zouden zowel de
Amerikanen als de Estlanders op
woensdag 20 juli aankomen, totdat
het afdelingsbestuur van Operation
Friendship afgelopen zaterdag een te-
lefoontje kreeg met de mededeling
dat de Estlandse jongeren liftend naar
Nederland zouden komen. Op deze
manier konden ze geld uitsparen.
Door deze wijziging in het reissche-
ma kwamen de Estlanders niet
woensdag maar maandag aan. Twee
dagen eerder dus. Bestuurslid Aline
Koerselman: 'We hebben van tevoren
de gastgezinnen op de hoogte ge-
bracht en deze vonden het geen pro-
bleem dat de Estlandse jeugd eerder
zou komen. Maandagavond hebben
we de gasten met drie auto's opge-
haald in Rosmalen waar ze waren
aangekomen. Ze waren meegereden
met enkele Estse autohandelaren.'
De Amerikanen zijn vanochtend,
woensdag 20 juli, rond kwart over
tien in Vorden gearriveerd. In de ko-
mende drie weken zullen bestuurslid
Elles Koerselman en één van de bui-
tenlandse gasten een dagboek gaan
bijhouden voor Contact.

Zomertocht 1994
Op zondag 24 juli houdt de VRTC De
Achtkastëlenrijders uit Vorden weer
haar jaarlijkse Zomerfietstoertocht
voor het gehele gezin. Er is maar één
afstand mogelijk, namelijk 45 kilo-
meter. Daarin zijn de mooiste plekjes
rond Vorden opgenomen. Er kan op
twee locaties gestart: café-restaurant
De Tapperij in Ruurlo en café De Her-
berg in Vorden. Een uitstekende gele-
genheid om kennis te maken met dit
mooie deel van onze Gelderse Ach-
terhoek. Voor meer info: 05752-3214.
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't Olde Lettink officieel geopend

Vorige week vrijdag werd 't Olde Lettink aan de Almenseweg officieel geopend. Van links naar rechts de eigenaren Henk
IJ ben, Inez de Rosario, Marga Berends en Hans Wagenvoort.

Vorden heeft er lang op moeten wachten maar eindelijk is het dan zover: vorige week vrijdag
werd het voormalige pand aan de Almenseweg waar vroeger café Lettink was gevestigd, na
jarenlange leegstand weer opnieuw in gebruik genomen. Trots toonden Hans Wagenvoort, Inez
de Rosario, Henk IJ ben en Marga Berends het geheel opgeknapte pand aan de ruim ze^enhon-
derd mensen die een kijkje kwamen néfkn. Met gevoel voor traditie hebben de eigeJPren het
pand 't Olde Lettink genoemd.

De opnieuw in Vorden teruggekeerde
Henk Uben en Marga Berends runden
tot voorkort een cafetaria in Dinxper-
lo. Het ging om een goedlopend be-
drijf dat alleen geen uitbreidings-
mogelijkheden kende. Het tweetal
was echter toe aan een nieuwe uitda-
ging en verkocht daarom het cafeta-
ria. Veel mensen verklaarden hun
voor gek dat ze de zaak van de hand
deden en kozen voor een nieuw - maar
onzeker - avontuur. Henk Uben: 'We
zijn echter niét over één nacht ijs ge-
gaan. Samen met Hans en Inez heb-
ben we er dikwijls over gepraat en uit-
eindelijk hebben we met z'n vieren de
knoop doorgehakt. Zij beschikten
over dit pand terwijl Marga en ik al
een tijdje in de horeca werken en dus
de nodige ervaring hebben opge-
bouwd. Daar komt nog eens bij dat dit
een unieke plek is om een nieuwe

zaak op te zetten. We geloven dan ook
heilig in onze plannen.'

AfliaaNmitrum
Het voorste gedeelte van het pand is
ingericht als petit-restaurant waar
eenvoudige Nederlandse gerechten
worden geserveerd. Marga Berends:
'De zaak is in feite in drieën gesplitst.
Samen met Inez zorg ik voor het res-
taurant. Henk staat in de keuken en
houdt zich tevens bezig met het af-
haalcentrum.' Henk Uben vult aan:
'Zo'n afhaalcentrum is iets compleet
nieuws voor Vorden. Maar 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 een een bepaalde behoefte te kun-
nen voorzien.' In het afhaalcentrum

kunnen naast menu's van de kleine
kaart ook snacks en diverse soorte ijs
worden afgehaald.' ^^
Hans Wagenvoort gaat^rch bezig
houden met het buitengebeuren. Ach-
ter 't Olde Lettink bevindt zich een
grote tuin waar feesten en barbecue's
kunnen worden gegeven.
Henk Uben: 'Dat gedeelte is helemaal
afgesloten van de rest. Het is dus een
ideale plek om in alle beslotenheid
een gezellig feestje te bouwen. Aan
de achterkant hebben we ook een tap
zitten en via een achterdeur kan het
personeel ook de keuken bereiken
zonder dat de andere klanten daar last
van hebben. Het is de bedoeling dat
Hans zich in de toekomst ook gaat
richten op de catering. Oftewel het
verzorgen van feestjes op locatie.
Maar laten we niet teveel vooruit lo-
pen op de zaken.'

25.000e bezoeker In de Dennen

'Hebt u even een ogenblikje?' Niets vermoedend passeerde Anke Krajenbrink, vergezeld van haar kinderen Joyce, Torn
en Monique vorige week woesdagmiddag de loketten van zwembad In de Dennen. Mevrouw Krajenbrink keek verbaasd
op toen ze hoorde dat zij de 25.000e bezoeker van dit seizoen was. Zij ontving uit handen van chef-badmeester Martin
Westerik een boeket bloemen, terwijl de familie vervolgens in de kantine van het zwembad een attentie werd aangebo-
den. Op de foto wordt Anke Krajenbrink gefeliciteerd door bestuurslid Martin Gabriël. Tijdens de zomerdagen van de
afgelopen dagen passeren gemiddeld zo'n 1500 bezoekers de poorten van In de Dennen. Chef-badmeester Westerik ver-
wacht dit seizoen - bij aanhoudend zomerweer - de 50.000 bezoekers te halen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. J. Zijp, Apeldoorn;
19.00 uur ds. J.G.H. Schout, Lochem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 24 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Nederlandse gezangen.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 23 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 juli Pastoor
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 23-24 julidr. 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 23-24 juli G. Wolsink, Laren, tel.
05758-2124. 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-Gelderiand
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
kerkr /

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

VIERAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 juli 10.00 uur dienst.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 24 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 juli Pastoor
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

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.

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



Vakantie - PRIJS • voordeel

ƒ98,95
natuurpermanent ƒ 123,95

INCLUSIEF:
Wassen met kuursham-
poo

* Voorbehandeling
* Permanent
* conditioner
* knippen
* blowen
*gel
Mak

AL L-IN: dus GEEN extra kosten i

KMS
Trilogy Flacon de haarhersteller die

niet hoeft worden uitgespoeld
voor ƒ 10,—

uw voordeel ƒ 21,00

Urtira **L> D<? VA/'/ipranq
Reeoordweg 2
7251 J J Vorden
Tel. 05752-3459

NATUURVOEDINGSWINKEL
in biologisch en biologisch-dynamische producten

JULI KAASMAAND
Alle kaassoorten

voor 10.= per kilogram
OOK VAN EIGEU. BEDRIJF:

IX W A il IX (vol of mager)
per 500 gram van 3,95 voor

VERSE MELK
per liter van 1,55 voor

2,95

1,25
Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

en van 14.00-15.30 uur
zaterdag van 9.30-12.30 uur.

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

VORDEN - Zutphenseweg 21 - 05752-1215

U KIEST NATUURLIJK VOOR:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7260 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1088

D

Omdat U alteen de beste
kwaliteit wilt

Omdat U snelle levering
verlangt

Omdat ook U service zeer
belangrijk vindt

Omdat U één adres wilt
voor AL Uw drukwerk

Informeer daarom vrijblijvend naar de gunstige
prijs/kwaliteit condities!

****

*HALLE*
nieuw VRIJDAG 22 JULI

-. 23 JULI

WILD VOICE
TROPICAL DRIVE IN SHOW
START ZOMERPROGRAMMA

ZONDAG 24 JULI

CRYSTAL DREAM
VRIJDAG 29 JULI:

ACHTER HOEKSE "HOUSE"
. zaterdag 30 juli:

UNITY &
TROPICAL DRIVE IN SHOW

ZONDAG 31 JULI:

SPECIALE VERRASSING

VRU&Ae 5 AUO:

ACHTERHOEKSE "HOUSE"
zaterdag o aug:

MONTE CARLO &
TROPICAL DRIVE IN SHOW

ZONDAG 7 AUG:

UNDER COVER BAND
zaterdag 13 aug:

De nieuwe topper

THE SPIKES
ZONDAG 14 AUG:

SPECIALE VERRASSING
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN WOENSDAG 20 JULI

T/M ZATERDAG 6 AUGUSTUS

qp juwelier
siemerink

opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

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

ZOMERFEEST
in'tPANTOFFELTJE

DONDERDAG

op de braclcric als vanouds:

Heineken pilsje
voor 'npiekte!

in de /aal GEZELLIG!!

Duo Roulette
Aanvang 20.30 uur GRATIS ENTREE

VRIJDAG 22 JULI AANVANG 20.30 UUR

OPTREDEN

KasBendjen
met o.m. presentatie

muziekbandje Johun Stapper

\Vi-j vroagt gin entree, moar een kleine
vergoeding nu-u-j ons best in de busse knappen.

ZATERDAG Big Party

met toporkest

„REFLEX"
Dit mag u niet missen !

Aanvang 20.30 uur ENTREE ƒ 8.50

bodeao

t ^otttoffeltie
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Tot ziens, Frank en Mirjam Mculcnbrock.
J

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Onze bief stuk,
een klasse apart.

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Vlindervlnken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Magere Varkenslapjes 1 KHO 8,45

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

1 küo Bami of Nasi
en 500 gram

Babi Pangang
SAMEN 10,-

SPECIALITEITEN

Gepaneerde Schnitzels
5 halen

4 betalen

Gebraden gehakt
100 gram 0,98

Kipfilet in aspik
100 gram 1,85

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG -GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Shoarmavlees

500 gram 6,25

Spareribs
1 kilo 7,95

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

ZKKARKii
2 BOS BLOEMEN 8,95

BOERENKOOL-
en

PREIPLANTEN

volop TUIN-
PLANTEN

Markt Lv.m. kermis verplaatst naar
parkeerplaats van Hotel Bakker.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CERTIFICAATHOUDER

IIUKt 1001 II
I I ISVOOH D( CUIIMCIIII

Om u voor en na.de vakantie-periode voor de volle 100% te kunnen bedienen

is tijdens de bouwvakvakantie (van 22/7 t.e.m. l 3/8) de

SHOWROOM GESLOTEN
wel blijft de

AFHAALBALIE OPEN
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

zaterdagmorgen

Tijdens de vakantie v.a. 22 juli geen koopavond.

In de vakantie-periode wordt er niet bezorgd.

Vri|dagmid : -oom gesloten vanaf '6.00 uur

van 08.00 tot l 2.00 uur

en van l 3.00 tot 16.00 uur
van 08.00 tot l 2.00 uur

BOUWMATERIALENCENTRUM UBI

HCI, Kruisbergseweg 13
7255 ZG Hengelo (Gld)

lel 05753 8181

UBI, Ettenseweg 39,
7071 AAUIft,

tel 08356-83141



Wij willen hierbij iedereen har-
telijk bedanken die ertoe heeft
bijgedragen dat onze trouw-
dag onvergetelijk is geworden.
Bedankt!

Marinus en
Agnes Kornegoor

Taxusstraat 10
4849 AD Dorst

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven, zowel
persoonlijk als schriftelijk na
het plotseling overlijden van
onze lieve broer, zwager en
oom

Antoon Steenbreker

Het heeft ons goed gedaan dat
velen zich zo betrokken voel-
den bij dit grote verlies.

Fam. Steenbreker

Vorden.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-
llchtingenf 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.

• TE KOOP GEVRAAGD:
woonhuis of boerderij, waar-
in de huidige eigenaar wil blij-
ven wonen tegeri een redelijke
huurvergoeding. Brieven on-
der nr. V17-1. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• ATTENTIE: Door mij wordt
niet op zaterdag 23 maar op
zaterdag 30 juli oud papier
opgehaald voor Vorden en
Wildenborch. De blauwe aan-
hanger, A. Waarle.

• 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.

PROVISPEEN
SPEËNVOEDER

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel, (05754) 1748

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Nog altijd
verse aardbeien

TE KOOP.
Nieuwe aardappelen

en diverse groenten en
fruit.

Tuinderïj
BANNINK

Hulshofweg 8 - Ruurlo
Tel. 05735-1311

TE KOOP
AANGEBODEN:

MESTQUOTUM
Diverse partijen varkens/

kippen, overschotgebied 1.

INLICHTINGEN:

Veevoederhandel

H. Vlogman
Dealer Hendrixvoeders

Tel. 05752-2959

Akt.kommissie
Vordens Mannenkoor

Op de 1 e maandagavond van augustus
zal géén oud papier worden ingezameld.

Wanneer u uw oud papier kwijt wilt kunt
u dit deponeren in de papiercontainer die
staat opgesteld op het terrein achter
schildersbedrijf v.d. Wal (alleen tijdens
kantooruren).
In de vakantieperiode van v.d. Wal kunt u
daar ook terecht.

Vanaf september a.s. verandert de wijze
van inzameling.
Hiervan wordt u t.z.t. op de hoogte
gesteld.

1

1

•

•

•
• Jm

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend voornemens te zijn, met toe-
passing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan de volgende bouwplan-
nen:

- het bouwen van een schuur/berging op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
S, nr. 189 en plaatselijk bekend Dorpsstraat 17 te
Wichmond;

- het bouwen van een schuurtje op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie S, nr.
218 en plaatselijk bekend Hackforterweg 15a.

De op de bouwplannen betrekking hebbende stukken
liggen vanaf vrijdag 22 juli 1994, gedurende twee we-
ken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die ter-
mijn schriftelijk aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

Vorden, 21 juli 1994.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

ZOMERSE AANBIEDINGEN

Nieuw!
KWARK-

BOSVRUCHTENSLOFJES
heerlijk zomers gebak en weer 'ns wat

anders

DIT WEEKEND 1,50 per stuk

Tijdens het Zomerfestival
zaterdag van 11 tot 4 uur!

VORDENSE BOL
gevuld met noten, rozijnen, Zwitserse

room, appel en kersen

van 6,45 voor 5,45

Hartig gevulde Broodjes alle soorten

DIT WEEKEND van 1,95 voor 1,65

P.S. Win een heerlijke bosvruchtenvlaai,
zie aktie in de winkel.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

GEVRAAGD
voor onze DOE-HET-ZELF ZAAK

jonge medewerker
die van aanpakken weet;

* leeftijd ongeveer 25 jaar
* enthousiast
* flexibel
* liefst met enige ervaring

Ben jij het die wij zoeken schrijf dan naar.-

BARENDSEN
VORDEN B.V.

Zutphenseweg 15 - 7251 DG Vorden
t.a.v. afd. personeelszaken

E«tol« - Bw - Rntauranl

CONCOKDIA
presenteert in samenwerking met:

™gl| '„S***'
Dorp»slraat 10 Vwden - Tel. 05752-2243 ^ -r-,, n,--,,-* *-,-,n

,x'"N_x'̂ x"'\̂ \x1'\/J Tel. 05752-1770

/6 september dansavond met:

Hammond Four en de Blue's Brothers!!
in de zaal van ' 't Pantoffcltjc' - aanvang 20.00 uur

Kaarten af 10.- zijn daar te koop.

Zaterdag 17 september

BOH f 01 JOCH
in de zaal van 'de Herberg' - zaal open vanaf 20.00 uur

Kaarten af 15- zijn daar te koop.

MESTQUOTUM
TE KOOP GEVRAAG D

verplaatsbaar rundvee
quotum

INLICHTINGEN:

Veevoederhandel

H. Vlogman
Dealer Hendrixvoeders

Tel. 05752-2959

Donderdag a.s.
21 juli

zijn wij
weer open.

Ook
op de bmderie

en
zomer spektakel.

Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

9.98
Jong belegen kaas
l kilo

Gouwenaar 33% minder zout
500 gram

Feta a la Grecque
100 gram

Paillardin Belgische brie
100 gram

Amaretto paté
100 gram

Kingsize pinda's vers gebrand
500 gram

6.95
1.19
2.89
1.89
3.49

Komt U ook naar de braderie, gratis noten
scheppen. De winkel is dan tot l O uur open.

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

AANGEBODEN:

LEASEMELK
Diverse partijen w.o.

4,19% vet, 4,15% vet en
4,21% vet.

INLICHTINGEN:

Veevoederhandel

H. Vlogman
Dealer Hendrixvoeders

Tel. 05752-2959

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Kraamzorg op maat

m Garant ie van zorg
• Keuze uit diverse aantrekkelijke

urenpakkcttcn
• Ervaren kraainzorgverlencrs
• Nauwe samenwerking met

zorgverzekeraars
• 24 uur per dag bereikbaarheid,

7 dagen per week

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind.

0 5 7 5 0 - 1 6 4 6 3
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel.(05730)54189

Bij ons zorgen

_ SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
i A A & A A ^^. ̂ ^ ^^

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

fOPPERS

KEUR- \ éL^^ ,/) l DE
SLAGER X^^XZJ ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

KERMIS AANBIEDINGEN
GELDIG do. - vrij. - zat. 21,22 en 23 juli

Wij zijn

met

vakantie

tot en met

maandag

25 juli

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSUGK Tel. 05752-1321

ITALIAANSE
BLAUWE DRUIVEN

per kilo

HOLLANDSE
IJSBERGSLA

per krop • j

MAANDAG
25 JULI:

PANKLARE
7nmar

Witte Kool

500 gram 1 OU

DINSDAG
26 JULI:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG

27 JULI:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 OU

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

PITTIG GEKRUIDE

SAUCIJZE-
BROODJES

NU 1 jOU

BOTER-
KOEK

J OU

ROOM-
BROODJES

MET ZWITSERSE ROOM

PER STUK l j l U

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



BAR
VORDEN B.V

Constructie en complete stalinrichtingen

BARGNDSGN
VORDGN B.V.
Zutphenseweg 15 Vorden Tel. 1261

Zutphenseweg 15 Tel. 1261

Kerkstraat 1 Tel. 1742

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Zutphenseweg 3 Tel. 4082

Regio elftal Vorden

FEYENOÖRD
op woensdag 27 juli a.s.
iet gem. sportpark te Vor 3n

Aanvang 19.00 uur

Voorverkoop adressen Ook voorverkoop tijdens de Vordense braderie

Hengelo (Gld)
Laren (Gld)
Lochem
Ruurlo
Vorden

: Café Wolbrink, Bleekstraat 3
: Hotel Witkamp, Dorpsstraat 8
: Sportshop Lochem, A. Hahnwegl
: Restaurant 'de Luifel', Dorpsstraat 11
: Barendsen, Zutphenseweg 15

Vorden
Warnsveld
Wichmond
Zutphen
Zutphen

: Café 'De Herberg', Dorpsstraat 10
: Cafetaria De Lage Weide
: Camping Kleine Steege, Hackforterweg 33
: Coffee-corner-restaurant 'de Ruif', Laarstraat 1
: Tabaksspeciaalzaak Voskamp

BAKKER'S
HANDWERK6b

Van pupil tot veteraan
met Oplaat's brood
staan ze bovenaan

OPLAAT
OOK UW WARME BAKKER
Dorpsstraat 11, telefoon 1373

Makelaarskantoor

Pelgrum
VORDEN 05752 1313

aan- en verkoop
alle onroerend goed

melk- en mestquota
taxaties en beheer
advies, onteigening

CAFÉ-RESTAURANT DIV. ZALEN

He Herberg"
VORDEN

Dorpsstraat 10, Tel. 2243
RUIME PARKEERPLAATS AANWEZIG.

ACCOMMODATIE:
Eetcafé-Bar : voor een snelle lunch, koffie met gebak of maak een keuze uit de

BIERKAART
Restaurant : voor uw vakantiemenu, uitgebreide maaltijd, PANNEKOEKEN

(15 soorten), familiefeestje of verjaardag.
Grote zaal : d.m.v. schuifwandensysteem in te delen voor groepen van

20 - 350 personen. Uitstekend geschikt voor uw bruiloft, receptie,
personeelsavond etc.

Wat de uitslag
ook is geworden

Vakwerk komt van
Wee vers uit Vorden

Nationaal kampioen

10 jaar
certificaathouder

Grafisch Nederland is overtuigd
van onze kwaliteiten
Neem de proef op de som, vraag
vrijblijvend offerte.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752 1010 - TELEFAX O5752 1O86
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Fietstocht druk bezet
Ruim 130 personen, waarvan het me-
rendeel vakantiegangers hebben za-
terdagmiddag genoten van een fiets-
tocht met een lengte van 30 kilometer.
Klazien Scheffer en Jo Sloot hadden
een parcours uitgezet dat de fietsers in
eerste instantie via Delden en Wich-
mond naar Linde leidde. Bij de fami-
lie Snelling aan de Bekmansweg werd
gepauzeerd. Terwijl er een 'bak' kof-
fie werd gedronken, verzorgden de le-
den van de folklorische dansgroep De
Knup
duukskes een optreden. Omkleden
was er voor de groep niet bij, want zij
fietsten de tocht mee gestoken in oud-
Gelderse boerenkostuums. Via kas-
teel Vorden arriveerde het gezelschap
rond vijf uur 's midddags weer bij het
beginpunt, het Marktplein. De uitzet-
ters van de tocht kregen complimen-
ten voor de prachtige route over onder
meer zand- en bosweggetjes, waarbij
volop van de natuur kon worden ge-
noten.
Deze week zijn het opnieuw drukke
dagen voor De Knupduukskes. Don-
derdag staan ze met een eigen stand
op de braderie om daar te proberen al-
lerhands souveniers aan 'de man' te
brengen. Daar blijft het niet bij, want
De Knupduukskes zullen op de brade-
rie enkele optredens verzorgen. Zater-
dag 23 juli is het opnieuw 'bingo'
voor de boerendansers. Dan verzor-
gen ze optredens in en rond de Kerk-
straat en de Burgemeester Gallee-
straat.

Kinderen genieten
van circus Bavaria
Vakantie vieren en dan bovendien in
je woonplaats een bezoek brengen
aan een 'echt' circus. Dat wil er bij
kinderen wel in. Dit weekend gaf het
circus Bavaria aan het Wiemelink in
Vorden twee voorstellingen. Het Bel-
gisch-Nederlands circus bracht een
spectaculair programma. Veel stunt-
werk van de acrobaten. Verder optre-
dens van illusionisten en jongleurs.
Het meest werd gelachen om de
clowns met hun malle fratsen. De kin-
deren vonden het allemaal schitte-
rend.

Staringavonden
opDeWildenborch
Op donderdag 28 juli en donderdag 4
augustus worden in de Wildenborch-
se Kapel weer de jaarlijkse Staring-
avonden gehouden. Deze avonden
zijn altijd in trek bij toeristen, maar
ook komen er ieder jaar weer veel
mensen uit de regio naar de .Kapel.
Onder deskundige leiding wordt er
een wandeling gemaakt door de
prachtige tuinen van kasteel De Wil-
denborch. Deze tuinen zijn normaal
niet voor het publiek toegankelijk. Na
de wandeling komen de deelnemers
terug in de Kapel en worden ze ge-
tracteerd op een kop koffie met een
plak kruidkoek. Daarna wordt er een
dialezing gehouden over landelijk
Vorden en vertelt Dinie Hiddink uit
Lochem over het leven van de dichter
Staring en draagt zij gedichten van
hem voor. Kaarten voor beide avon-
den zijn verkrijgbaar bij het VVV-
kantoor en zolang de voorraad strekt
op beide donderdagavonden bij de
Kapel.

Bloemschikken
In het najaar begint Floralia weer een
cursus bloemschikken gegeven door
Janneke Blankenberg uit Harfsen. Het
is de bedoeling dat de cursus start op
donderdag 18 augustus in het Dorps-
centrum in Vorden. Men kan zich nu
reeds opgeven bij Ina Bargeman
(3442) of Mini Jansen (2996).

Rosan Nijkamp wint
ballonnen wedstrijd
in Leesten-Warken
De Warnsveldse Rosan Nijkamp
heeft de ballonnenwedstrijd gewon-
nen die in het kader van het Oranje-
feest in Leesten-Warken werd gehou-
den. In totaal gingen tijdens dat feest
100 ballonnen de lucht in waar 15
reacties op kwamen. De ballon van
Rosan Nijkamp kwam het meest ver
en werd teruggevonden in het Belgi-
sche Haasrode. Hiervoor ontvangt ze
van de organisatie een walkman. De
kinderen van wie er kaartjes zijn ge-
vonden krijgen die van de Oranjeve-
reniging terug.

Kas Bendjen presenteert: 'Het beste van Johan Stapper'

Vordens spektakel met Bakfietsenkearl

Op de tweede dag van het zomerfeest, vrijdag 22 juli, heeft er in 't Pantoffeltje een geheel * Vor-
dens Spektakel' plaats. Samen met verschillende plaatsgenoten geeft het succesvolle Kas Bend-
jen dan een optreden. De avond zal echter geheel in het teken staan van 'Bakfietsenkearl' Johan
Stapper, die samen met het Vordense viertal een cassettebandje met zijn klassiekers heeft opge-
nomen.

De cassette, getiteld 'Kas Bendjen
presenteert: Het beste van Johan Stap-
per', wordt dan officieel aan het Vor-
dense publiek gepresenteerd. Het is al
weer een tijdje geleden dat Kas Bend-
jen samen met oud-papier ophaler Jo-
han Stapper, alias de Bakfietsenkearl,
in de Normaalstudio in Zelhem zat.
Hans Krabbenborg, zanger en gitarist
van Kas Bendjen, vond het tijd wor-
den om de klassiekers van Johan
Stapper te vereeuwigen. 'Het was al-
tijd al een wens om iets met Johan te
gaan doen. Hij is een echte dorpsar-

tiest. Zolang ik me kan herinneren
zingt hij al op bruiloften en partijen
zijn Marina en Bonne Sera. Het zou
jammer zijn als daar niets van be-
waard zou blijven.'
In januari dit jaar dook het bandje met
Johan St^fcer en accordeonist Frans
Smit de snRfio in om vijf nummers op
te nemen. Naast Johans Italiaanse
toppers staat onder meer ook het Vor-
dense middenstandsvolkslied Cheer-
io op hetl^dje. In dit lied worden de
bedrijvel^Bfczongen die vroeger in
Vorden heTben gestaan waaronder de

Empo, Poesse en Raadt. Vrijdag-
avond wordt Johan Stapper allereerst
van zijn huis gehaald met een dweil-
orkest. Op zijn bakfiets maakt hij de
rit naar 't Pantoffeltje. Duo Duin uit
Zutphen verzorgt die avond tot het
optreden van Kas BendjtfÉde dans-
muziek. Uiteraard'zal ^^per zijn
nummers live brengen met Kas Bend-
jen waarbij ook andere Vordenaren
een gastoptreden zullen verzorgen.
De cassettebandjes met h^toeste van
Johan zijn na vrijdag or^p meer te
koop bij Barendsen en Sueters.

Feyenoord op volle
sterkte naar Vorden
Het bestuur van de voetbalvereniging Vorden heeft de toezeg-
ging van het Feyenoord-bestuur gekregen dat de Rotterdam-
mers woensdag 27 juli op volle sterkte naar Vorden zullen ko-
men. Dus inclusief de WK-gangers Ulrich van Gobbel, John de
Wolf, Ed de Goey, Gaston Taument en Rob Witschge.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Wijzing in afhaal
oud-papier voor

Genoemd vijftal is deze week nog
vrijgesteld van de training. De selec-
tie van 'Vorden' wordt die avond met
tal van spelers uit de regio aangevuld.
In totaal 23 man, die gezien de tegen-
stander en eventueel het weer, zeer
zeker allemaal in actie zullen komen.
Momenteel zijn de voorbereidingen
bij Vorden in volle gang. Voorzitter
Jan Rouwenhorst: 'Wij zijn bezig met t

het bouwen van tribunes. In totaal
kunnen zo'n 4500 personen 'zitten'.
Staanplaatsen hebben we niet. Van
alle zijden heeft men een goed zicht
op het veld'. De organisatie heeft
3000 bezoekers nodig om quitte te
spelen. Volgens Jan Rouwenhorst is
dat aantal gezien de reeds gestartte
voorverkoop een haalbare kaart. In de
voorverkoop kosten de zitplaatsen 15
gulden, 's Avonds aan de kassa dient
men twee tientjes neer te leggen.
Zowel de beide teams, alsmede de
twintig sponsors wordt na afloop in de
kantine een koud buffet aangeboden.
Gezien de te verwachten belangstel-

ling voor de wedstrijd adviseert het
bestuur van de voetbalclub het Vor-
dense publiek zoveel mogelijk per
fiets te komen. Dit om eventuele par-
keerproblemen te voorkomen.

Selectie Vorden
Bennie Wentink, Udo Hey, Frank
Rouwenhorst, Wilco Klein Nenger-
man, Ronald Hoevers, Reindjan Wes-
terveld, Rob Enzerink, Ronnie en Ro-
nald de Beus, Jan Groot Jebbink, Gert
Verbeek, Peter Hoevers en Sander
Verkijk. Verder bestaat de selectie uit
Marcel Lebbink (Pax), Mark Sueters
(Ratti), Han Piels (AZC), Rob Bouw-
meister (Socci), Sander Siebelink
(Lochem), Hans Oldenampsen (Wit-
kampers), Rudi Menger (Warnsveld-
se Boys), Norbert Jan Streekstra (Wil-
helmina SSS) en Nico Bosboom
(Ruurlo). Trainer/coach: Peter Jan-
sen. De wedstrijd wordt geleid door
Jan Floors uit Neede. Grensrechters
zijn Wim Golstein en Dries Bijenhof
uit Vorden. Elftalleider is Jan Visser.

Tot voorkort haalde Antoon Steenbre-
ker het oud-papier op dat bestemd
was voor touwtrekvereniging Vorden.
Door zijn plotselinge dood zat het be-
stuur van de club even met de handen
in het haar. 'Wat nu?', was de vraag.
Inmiddels heeft het bestuur besloten
om van de haalservice een brengser-
vice te maken. Voorzitter G. Barink:
'Ik hoop dat de mensen begrip kunnen
opbrengen voor de gewijzigde situa-
tie. Als vereniging zijn we niet in staat
om het vele werk dat Antoon Steen-
breker voor de club verrichtte over te
nemen. De vaste leveranciers van An-
toon kunnen daarom nu het papier
brengen naar ons depot rechts naast
Super Grotenhuys aan de Zutphense-
weg.' Elke eerste zaterdag van de
maand, te beginnen om zaterdag 6
augustus, zullen enkele leden van de
vereniging ter plekke zijn om het oud-
papier aan te nemen. Verder is het
elke dag ook mogelijk om het oud-pa-
pier buiten bij het depot neer te zetten.
De leden van de vereniging zullen het
papier dan 's avonds opslaan. Voor
meer informatie kunt u bellen met
05752-2836 of 05752-3376. Zie ook
advertentie.

L.R. en P.C.
De Graafschap

Op 13 juli behaalde Jorien Heuvelink
met Elfriede in Ruurlo een derde en
vierde prijs in de M2-dressur met res-
pectievelijk 126 en 113 punten. Op 16
juli werden de volgende prijzen be-
haald op het concours in Aalten: Irene
Regelink sleepte met Freya tweemaal
een tweede plaats in de wacht in de
B-dressuur met 127 en 128 punten.
August Koster behaalde met Equador
eveneens een tweede prijs in de
B-dressuur met 126 punten.

WildVoice inDeWoage
Zaterdag 23 juli treedt een geheel
nieuwe formatie op in de grote zaal
van dancing De Woage in hallo.
Wild Voice bestaat uit zes personen
die vanaf januari 1994 in deze hui-
dige bezetting actief zijn.

De verwachtingen van deze groep
zijn erg hoog, aangezien de band be-
staat uit geschoolde muzikanten.
Wild Voice speelt uitsluitend covers
met een breed genre van bijvoorbeeld
Rowwen Heze tot aan Pink Floyd. Dit

geeft al te kennen dat deze formatie
zowel stevige als lekkere fcestmuziek
an spelen.
De allround top 100 formatie Crystal
Dream speelt op zondag 24 juli in de
grote zaal van dancing De Woage.

Crystal Dream, afkomsting uit de ge-
meente Wisch & Dinxperlo heeft in
haar korte periode van bestaan al veel
optredens verzorgt. Met name in de
Achterhoek zijn ze in deze korte pe-
riode zeer bekend geworden.

Veel muziek tijdens zomerfeest
'Het is elke keer weer een hele klus om de bezoekers van het
Vordense zomerfeest een gevarieerd programma aan te bieden.
Je probeert namelijk telkens weer iets nieuws te brengen. Dit
jaar hebben we de nadruk gelegd op de muziek', aldus Harrie
Kettelerij van de Vordense Ondernemersvereniging. 'En naast
de verschillende bands die zullen optreden kunnen de mensen
op de donderdagavond natuurlijk ook meedoen aan het karao-
kespel', voegt Piet Hein Emsbroek (VVV) eraan toe.

Het bovengenoemde tweetal is na-
mens de VOV en het VVV verant-
woordelijk voor de public relations
van het zomerfeest dat op 21 juli be-
gint. Harry Kettelerij: 'We starten op
de donderdag met de jaarlijkse brade-
rie die meer biedt dan alleen maar
kraampjes. Vandaar dus de karaoke-
show die zal plaats vinden op het gro-
te podium voor De Tuente.'
Deze show wordt gepresenteerd door
Carlo Vuur en de mogelijkheden van
het spektakel zijn legio: van blues tot
André Hazes. 'Iedereen moet in prin-
cipe hieraan mee kunnen doen. We
hebben geprobeerd de drempel zo
laag mogelijk te houden. Daarnaast is
het zo dat verschillende winkeliers uit
Vorden schitterende prijzen beschik-
baar hebben gesteld. Dat lijkt me op
zich al een reden om het eens te pro-
beren', aldus Kettelerij.
Gedurende de hele dag heeft het ka-
raokespel plaats. Aan het begin van
de avond zal een deskundige jury de
beste zangers en zangeressen op-
nieuw het podium opvragen om mee
te doen aan de grote finale. Piet Hein
Emsbroek: 'Het is voor de mensen so-
wieso een mooie gelegenheid om te
oefenen voor de Gelderse en Overijs-
selse Karaoke-kampioenschappen die
de volgende dag plaatsvinden bij De

Herberg. Wat dat betreft kan de echte
liefhebber zijn geluk niet op.'

Jubileum
Op vrijdagavond heeft er voor het
eerst een balonnenwedstrijd plaats tij-
dens de kinderbraderie. Piet Hein
Emsbroek: 'Het VVV in Vorden be-
staat dit jaar 90 jaar en het leek ons
daarom leuk om tijdens de kinderbra-
derie iets extra's te doen ter gelegen-
heid van dit jubileum. Het spreekt
voor zich dat de winnaar een leuke
prijs krijgt. Ik hoop dan ook dat er
vele kinderen aan mee zullen doen.'
Met het Zomerfeestspektakel op za-
terdag 23 juli wordt het Vordense
feest afgesloten. Harrie Kettelerij:
'Op die dag is er echt van alles te doen
in het dorp. Naast een braderie met
oude ambachten zal de band Almost
Sober haar opwachting maken. De
band bestaat uit allemaal Vordense
jongelui waaronder de zanger Oscar
Rondeel en zangeres Paula Biekart.'
Almost Sober speelt op het podium in
de Burgemeester Galleestraat. Piet
Hein Emsbroek: 'Verder zullen ook
De Knupduukskes die middag een op-
treden verzorgen. Het Zomerfeest be-
perkt zich dus niet tot één dag. Het is
echt van donderdag tot en met zater-
dag volop feest.'

ATTENTIE ATTENTIE
In week 32 (8-12 augustus) verschijnt wederom het Oranjenummer
voor Wichmond-Vierakker i.v.m. het Oranjefeest; dit jaar wordt het
75-jarig jubileum gevierd.
Berichten en advertenties gaarne voor of op maandag 25 juli inle-
veren bij drukkerij Weevers, Nieuwstad 30.

De redactie.

Beachparty op 6 augustus

Op zaterdag 6 augustus is het weer zo-
ver: voor de achtste keer wordt dan op
het terrein bij het Graaskampmeer aan
de Ruurloseweg in Vorden de Beach-
party gehouden.
Er zullen die avond optredens plaats
vinden van Julya and Band, de dance-
vocal group True Colors en de beste
festivalband van Nederland The Bob
Color (foto). Liefhebbers van zogehe-
ten wereldmuziek kunnen genieten

van Luluk Purwanto and The Hels-
dingen Trio die hun eigen podium in
de vorm van een uitgebouwde tou-
ringcar meebrengen. Naast het grote
podium wordt voor het eerst een vi-
deo-wall geplaatst. Daarop is elk
zweetdruppeltje van de optredende
artiesten te volgen. De achtste Beach-
party wordt ruim na middernacht af-
gesloten met het traditionele siervuur-
werk.

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



QEMEENTEftULLETINyORDEN The Radios in City Lido
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I*()NTWERP-PARTIËLE
HERZIENING

TWEEDE
STRUCTUURSCHEMA

VERKEER EN VERVOER

Vanaf heden tot en met 26 augustus
liggen op de scktor grondgebied, af-
deling volkshuisvesting en ruimteli j-
ke ordening van het gcmccntehui.N
(koetshuis) de schriftelijke inspraak-
reacties op de ontwerp-Partiëlc Her-
ziening van het Tweede Structuur-
schema Verkeer en Vervoer (SVV-II)
ter inzage. De stukken zijn gevoegd
bij de al eerder ter inzage gelegde
stukken over de ontwerp-Particcle
Herziening SVV-II. De tcrinzagclcg-
ging is bekend gemaakt aan alle in-
sprekers.

B)
^rASPOORTEN EN RIJBEWIJZEN

VAN 25 TOT EN MET 29 JULI AANSTAANDE
(WEEK 30) KUNT U GEEN PASPOORTEN OF
RIJBEWIJZEN KRIJGEN, OMDAT DE
AUTOMATISERINGSAPPARATUUR IN DIE
WEEK WORDT OMGEZET.

ALS U EEN PASPOORT OF RIJBEWIJS
NODIG HEEFT DAN MOET U VOOR OF NA
DEZE PERIODE KOMEN, OMDAT HET
ABSOLUUT ONMOGELIJK IS OM U IN DIE
WEEK EEN PASPOORT OF RIJBEWIJS TE
VERSTREKKEN!!!

INNENGEKOMEN EN
VERLEENDE

BOUWAANVRAGEN
In de week van 11 tot en met 15 juli
zijn de volgende bouwaanvragen bin-
nengekomen:
— de heer G.H.A.M. Stapelbroek, de

Bongerd 15 in Vorden, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel de Bongerd 15 in Vorden;

— SNS Bank Nederland, Decanije-
weg 3 in Vorden, voor het bouwen
van een tijdelijke kantoorruimte
op het perceel Decanijeweg 3 in
Vorden;

— SNS Bank Nederland, Decanije-
weg 3 in Vorden, voor het verbou-
wen van een bank op het perceel
Decanijeweg 3 in Vorden;

— mevrouw H.G.A. Sueters-Sessink,

Dorpsstraat 15 in Vorden voor het
vergroten van een winkel;

— de heer J. Besseling, Koekoek-
straat 5 in Vierakker voor het bou-
wen van een opslagloods op het
perceel Koekoekstraat 5 in Vierak-
ker;

— de heer J. Besseling, Koekoek-
straat 5 in Vierakker voor het ver-
groten van een machinale ruimte
op het perceel Koekoekstraat 5 in
Vierakker;

— de heer J. Besseling, Koekoek-
straat 5 in Vierakker voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Koekoekstraat 5 in Vierakker;

— Intermed B.V. voor het bouwen
van 12 woningen op het Leemgoor
in Vorden.

In de week van 11 tot en met 15 juli
hebben burgemeester en wethouders
de volgende vergunningen verleend:
— Maatschap Rietman-Makkink

voor het uitbreiden van een lig-

boxenstal op het perceel Boshuis-
weg 3 in Vierakker;

— mevrouw B. Langwerden-Heer-
sink voor het vernieuwen van een
schuur op het perceel het Stapel-
broek 4 in Vorden;

— de heer J. van Wijk voor het vellen
van l berk op het perceel het Jeb-
bink 67 in Vorden;

— de heer J. van Zanten voor het vel-
len van l berk op het perceel Prins
Clauslaan 2 in Vorden.

PREEKUUR
WETHOUDER

MEVROUW
DJ. MULDERUE-

MEULENBROEK

Wethouder mevrouw DJ. Muldcrijc-
Meulenbroek houdt op 21 jul i en 4
augustus geen spreekuur.

Regiobureau Midden IJssel van NTN Thuiszorg biedt zorg op maat

'Wij staan 24 uur per dag klaar'

Er is in Nederland een stijgende be-
hoefte aan thuiszorg. Vandaar ook
dat in augustus 1990 de landelijke
organisatie NTN Thuiszorg werd
opgericht door een aantal particu-
liere thuiszorgbureaus die jaren-
lange ervaring hebben in deze sec-
tor. NTN heeft in totaal 24 regio-
kantoren waaronder het bureau
Midden IJssel in Eefde waar de me-
dewerkers zich bezig houden met
onder andere met kraam-, gezins-,
bejaarden- en ziekenverzorging.

Medewerkster Jolanda Bults: 'Veel
mensen weten alleen van het bestaan
van ons bureau nog niet af. Ze kennen
slechts de reguliere instanties. Helaas
komen daar nogal eens wachtlijsten
voor zodat mensen die eigenlijk hulp
nodig hebben nog niet aan de beurt
zijn.' Als voorbeeld noemt ze hulpbe-
hoevende ouders waarvan de kinde-
ren graag eens op vakantie willen. Jo-
landa Bults: 'Die kinderen staan vaak

dag en nacht klaar voor vader of moe-
der en zijn soms hard toe aan een
weekje rust. Maar omdat ze vanwege
wachtlijsten en de vakanties van ver-
zorgend personeel nergens kunnen
aankloppen voor bejaardenverzor-
ging gaan ze maar niet weg. Dat vin-
den wij een slechte zaak. Zorg is bij
ons een recht. Dat moetje mensen dan
ook bieden.'

NTN Thuiszorg werkt met een groot
aantal gemotiveerde medewerkers die
24 uur per dag inzetbaar zijn. Het re-
giokantoor Midden IJssel heeft in to-
taal 135 mensen in dienst. Jolanda
Bults: 'Wij werken niet met wacht-
lijsten. En als we het werk niet meer
aankunnen dan schakelen we mede-
werkers in van andere regiokantoren.
Op die manier hoefje nooit 'nee' te
verkopen'.
De medewerkers van NTN worden
ook ingezet voor terminale zorg.
'Mensen die in hun laatste levensfase

zitten hebben recht op 60 verpleegda-
gen. Familieleden zijn vaak helemaal
niet op de hoogte van die maatregel.
Vaak zie je dan ook dat familieleden
het waken bij de patiënt niet tot op het
laatste moment vol houden met als
gevolg dat de betrokken persoon op
het laatst toch nog in het ziekenhuis
moet worden opgenomen terwijl hij
of zij eigenlijk graag thuis wil blijven.
Samen met de familie regelen wij het
waken bij de patiënt zodat het voor ie-
dereen vol te houden is. Wat dat be-
treft is NTN voor veel mensen een uit-
komst.'

Daar moet wel bij gezegd worden dat
niet alle diensten die NTN Thuiszorg
aanbied via het ziekenfonds worden
vergoed. Voor meer informatie kunt u
dan ook beter even van tevoren con-
tact opnemen met NTN Thuiszorg,
Regiobureau Midden IJssel, Eefde.
Tel. 05750-16463. Zie ook adverten-
tie.

Op zondag 24 juli heeft in uitgaans-
centrum City-Lido in Groenlo een
concert plaats van de vermaarde
Belgische formatie Bart Peeters &
The Radios. Dit concert maakt deel
uit van de 'baby Yes! Tour die op l
april is gestart. Groenlo is de enige
plaats in de regio die The Radios tij-
dens hun Tour aandoen.

The Radios bestaan sinds mei 1990 en
zijn gevormd om de mateloos popu-
liare leadzanger Bart Peeters. Deze
voormalig Quizmaster was de afgelo-
pen weken nog veelvoudig te horen

en te zien als Belgisch 'afgezant' tij-
dens het WK-voetbal in Amerika.
Een ander bekend Radios-lid is Dan-
ny Lademacher. Deze blonde gitaar-
vituoos maakte deel uit van Herman
Brood's Wild Romance in diens glo-
rietijden.
Begin dit jaar kwam de vierde CD van
The Radios uit met daarop de hit
'Teardrops'. Aanstaande zondag zul-
len The Radios een deel van deze CD
ten gehore brengen, maar komen na-
tuurlijk ook hun megahits aan bod.
Een concert dat elke ware popliefheb-
ber niet mag missen.

WELK, R

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Met 'n zommer zo a'w die dit jaor hebt is t'r an 't schrieven van 'n stuks-
ken veur de krante neet volle aadugheid an. In de winterdag, at 't lekker
warm is in huus, och dan gao'j op ow gemak achter 't buro zittn en dan
kump t'r vanzelf wel wat uut de penne. Maor met die hette is 't net of 't in
de boavenkamer ok allerriaole wat langzamer warkt en de gedachten
meer buuten bunt as bi 'j 't pepier wa'j veur ow hebt.
En de luu die nog 'n stuk grond bi'j huus hebt gaot dan daor maor liever
'n betjen an 't klungelen, daor kö'j bes aadugheid an hemmen. At 't ow
teminste neet tegenzit. Wi'j haddn zelf hele mooie rooje beazen, zo op 't
oge zo'j zeggen: daor zit wel 'n paar emmer vol an. Tot de doeven en de
gietelinks in de gaten kregen dat die beazen goed te etten waarn, in 'n
paar dgae was alles weg. En met de morellen ging 't al neet anders. Zon-
dag ha'w dr nog bi'j staon kiekn.
'Die mo'j d'r margen maor afplukken, ze bunt now wel goed umme in te
maakn', zei mien vrouw. Maor too'k vanmargen met de leere bi'j 'n
boom kwamme haddn de spraon um al klein menneken emaakt. 't Was
mooi makkeluk veur mien, 'k hoeven niks te plukken maor daor hè'j
zo'n boom natuurluk neet veur epot.
'k Vebeele mien trouwens toch nog wel 's dat t'r van bepaolde soorten in
de natuur te volle bunt. 'n Paar vinkenesten bi'j ons om de poste, daor is
niks van trechte ekommen umdat de eksters de eier d'r uuthaaln en 'n
trop net uut-evloagen jonge mezen heb as diner veur de markaoln
ediend. Maor zo geet 't meestal, van 't ene te volle en van 't andere te
weinug.
An de foto in 'n regionaal dagblad van gistren te zeen hè'w an vösse ok
gin gebrek. Tweehon
derd enden heb ze bi'j 'n boer dood ebetten. 't Schient dat ze bi'j Natuur-
monumenten nogal gek bunt met die vösse. En op zich is dat wel goed, 'n
vos of ulk heurt hier in 'n Achterhoek ok te wean, net zo goed as 'n ekster
en 'n kraaje. Maor angezeen die hier gin natuurlukke vijanden hebt mo'j
wel oppassen da'j d'r neet te volle van kriegt. Op de meeste plaatsen
zorgt 'n goeie jachtopzichter d'r wel veur dat de natuur in eavenwich
blif. Dat t'r naost vösse ok nog ander wild blif waor boer en borger met
plezier nao kan kiekn.
Meschien voert Natuurmonumenten 'n iets ander beleid en zie'j dao-
rumme onder Hackfort nog nauweluks, 'n fesante, knien of haze. Want
'n vos zorgt wel dat die kot eholln wod. 'n Vos is 'n prachtug dier dat wel.
Maor i'j bunt 'n geluksvogel a'j d'r een of twee keer in ow leaven ene
ziet. Geef mien dan maor 'n fesante, daor kö'j keer op keer van genietn at
e langs 'n greshegge löp te stappn. En zo zölt t'r wel meer denken, bi'j
ons in d'n Achterhoek.

H, Leestman

JULI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
20 Proefzwemmen, alle diploma's
20 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie, senioren
20 VVV Avondwandeling
20 Lindese molen, verhalen en

voordrachten
20 VVV Wientjesvoort, lezing
21 VVVSpookritpcrficts
21 VVV Rondleiding Kasteel
21 -23 Zomerfeest, bradcrie en kermis
23 Diplomazwemmcn, alle diploma's
24 VRTCZomerfietstocht
25 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
25 VVV Rondleiding kasteel
26 VVV Spookrit per fiets
26 VVVHuifkartocht
27 VVV Avond wandel ing bij den

Bramel
27 St. Lindese Molen, verhalen en

voordrachten
27 Vorden-Feyenoord
28 Staringavond bij Kapel

Wilde nborch
28 VVV Spookrit per f iets
28 VVV Rondleiding kasteel Vorden
28 VVVViswcdstrijd

AUGUSTUS:
ledere dag S WO V Open Taf c l inde
Wehme.

l VVV Rondleiding kasteel Vorden
1 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
2 V W Spookrit per f iets
2 VVVHuifkartocht
3 V W Avondwandeling den

Bramel
3 VVV Wientjesvoort, lezing
3 Lindese Molen, verhalen en

voordrachten
3 Welfare, handwerken Wehme
4 Staringavond bij Kapel

Wildenborch
6 Beachparty rond het meer van

Graaskamp
8 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
10 Zwembad In de Dennen, procf-

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

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

Goldberg
21 HSV de Snoekbaars, Senior-

wedstrijden
22 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
25 HSV de Snoekbaars, Jeugd-

wedstrijden
28 Fietstocht Kranenburgs Belang
29 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen

R.T.V.
Jaldert Steenblik werd in Hooglan-
derveen vijfde bij de nieuwelingen.
Rudie Peters reed in Elspeet naar een
tweede en in Nunspcct naar een vijfde
plaats. Lars Vos deed het in Roden
goed door op een zevende plaats te
eindigen bij de junioren. Zijn oudere
broer Ralf werd zestiende in Achter-
veld in een amateur B-vetcranen
koers. En Edwin Maalderink meldde
vanaf zijn vakantie-adres een vierde
plaats in Rijssen en een zestiende in
Ochten.

P. V. Vorden
Leden van de P. V. Vorden hebben af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Drive over een
afstand vn 852 kilometer. De uitslag
was als volgt: G.J. Oldenhave ( l , 2, 3,
4,7,8), M. Olyslager (5,6), H. Eykel-
kamp en Zn. (9, 10). Tevens werd
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Lommei over een afstand van 118
kilometer. De uitslagen waren: A.A.
Jurriens ( l , 2, 9, 10, 13, 20, 22), T.
Wesselink (3, 6, 11, 12, 23, 25), M.
Olyslager (4, 8, 16, 24), G. en H.
Boesveld (5), A. Winkels (7, 15), W.
Oldenhave (14, 17), C. Goedhart (18,
19),R.Eykelkamp(21).

Eerste viswedstrijd
Onder schitterende weersomstandig-
heden werd donderdag 14 juli de eer-
ste VVV-viswedstrijd gehouden geor-
ganiseerd in samenwerking met De
Snoekbaars. Nadat de deelnemers om
kwart over zes 's avonds waren wel-
kom geheten, bleek al snel dat de vis
dit keer geen zin had zich te laten van-
gen. Van de 20 deelnemers wisten er
maar 9 één of meerdere vissen te van-
gen. Uitslag: 1. D. Gotink (4 stuks,
l .31 cm), 2. J. Kei (3 stuks, 57 cm), 3.
H. Boerman (l vis van 42 cm). De
volgende wedstrijd is op donderdaga-
vond 28 juli. Het vertrek is vanaf de
N.H. Kerk.



SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

<» Sunway
• Ploeg Stoffen
il Parade
• Bergoss

Tretford
$tyle. teder

* HF-Siyle
* Interstar

SUPEN
Auping
Pullman

• Moser
• Svedex

Tfftco
• Cascade
• Weens
« Boras
• Dam*

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • ZAND- EN G R l 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

mi
Jl

Jansen & gal fj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-a 05750-22816

nmiin
HUl/Aü

U kiest uw favoriete kleurencombinatie uit onze

Sigma-waaieren wij maken uw kleuren in een

^handomdraai pp de

i Deep Home

meng-

machine.

/aeco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Tijdens de bouwvakantie van 22 juli t/m 14 augustus
zijn wij alle dagen

GEOPEND
van ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur
voor het afhalen van materialen

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

PRESENTEERT:

HET BANDJE VAN

JOHAN STAPPER
M.M.V.

DUO DUIN
FRANS SMIT

APPIE LOMAN

ARJAN KLEIN GELTINK

GERARD GARRITSEN

KASPER SASSEN

FRED FRANSEN

KWARTET RETTEKETET

22 JULI in 't PANTOFFELTJE
IN VORDEN

ENTREE: VRIJE GIFT

AANVANG: 20.30 UUR

Tonny Jwpiërfs
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

N.B. PROFITEER NOG DEZE WEEK
T/M 23 JULI VAN ONZE OPRUIMING

Overjarige-en
Showroommodellen
MET KORTINGEN VAN 10 TOT 50%

Couponnen tapijt met KORTINGEN TOT 60%

Tevens diverse restanten gordijnen en vitrages vanaf
f 5,-p/mtr.

Tijdens de opruiming 10% korting op alle niet
afgeprijsde MEUBELEN -TAPIJTEN -
GORDIJNEN - VITRAGES - KLEDEN.
Zie etalages en aanbiedingen door de gehele winkel.

Wij leveren ook een uitgebreid programma binnen- en buitenzonwering.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

WITKAMP LAREN
presenteert

in de grote zaal

Aanvang 21.00 uur

zondag 24 juli

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

OP = OP
De laatste opruimingsweek (t/m 30 juli '94)

Het laatste moet WEG tegen

Kortingen lopen op tot

6O%
VERDER BIEDEN WIJ U AAN:

per stukKarpetten «na»-*» 495,-
Couponnen gordijnstof va^ 2,50

10% KORTING
op alle niet-afgeprijsde artikelen

(m. u. v. enkele merkartikelen)

v/h Ankersmit

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

VOF REULING
ELEKTROTECHNIEK

De Voornekamp41
7251 VK Vorden
Tel. 05752-3618
Fax 05752-1511
Postbus 89
7250 AB Vorden

OOK IN DE VAKANTIE
STAAN WIJ
VOOR U KLAAR!!!
r Vof Reuling Elektrotechniek 05752-3618

- Licht- en Krachtinstallaties
- Solarsystems
- Industriële automatisering
- Telefooninstallaties

* Vof Installatiebedrijf Reuling 08347-81366
- Verwarming
- Gasinstallaties
- Waterinstallaties
- Loodgieterswerken
- Zonne-energie

V.O.F. Installatiebedrijf

REULING
VERWARMING + ZONNE-ENERGIE + GAS + WATER + ELEKTRA + LOODGIETER

Horststraat 12 NIEUW-WEHL Postbus 13 7030 AA Wehl Tel. 08347-81366



AANBIEDING
Showroom badkamer 'Manhatten'

25% KORTING
GRIJS/BEIGE2^ x 21 cm a 37,50 p/m2

VlOGriGCJGlS Gfl/JS/eE/GE40x40cma 3 5 j—p/doos

OP=OP
ALLES 1e SOORT

Tijdens de BOUWVAK zijn wij GESLOTEN van
27 juli t/m 13 augustus

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Tijdens de BOUWVAK
(25 juli t/m 12 augustus)

blijft de winkel

GEOPEND

schildersbedrijf • verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7291 BA Vorden. tel.: 05762-1507

Handig,licht en
wendbaar

NIEUW

Wolf 2.36 E
Voordelige elektromaaier die
voldoet aan de eisen van de
toekomst.

• 1.000 Watt elektromotor
• 36 cm maaibreedte
• Hoogte-instelling per wielas
• Optimale maai- en vangeigen-

schappen zelfs bij nat gras

2.36 E f499,-
Wolf 2.32 E
De voordeligste maaier in zijn
klasse.

• 700 Watt elektromotor
O 32 cm maaibreedte
• Hoogte-instelling per wielas
• Optimale maai- en vangeigen-

schappen zelfs bij nat gras

2.32 E f349,-

PIU
DOE HET ZELF MARKT

Snellenberg
Rustoordlaan 6-8
7211 AX Eefde
Tel. (05750) 12552

DE VAKMAN
Alles voor de doe-hel-zclvcr

Alle benodigdheden voor bouw,
verbouw en onderhoud.

Levering balkhout in lengtes tot
6 meter bij ons geen probleem.

BOUW- EN HOUTBÊDRIJF

Leestenseweg 10-ZUTPHEN-Tel. 05750-21796

TOTALE LEEGVERKOOP

VERBOUWING;
BIJ TEUNISSEN IN RUURLO

WET KORTINGEN

DAMES:

Blazers 50.= / Pantalons 39.:
Pakjes 98.= / Japonnen 89.=
Rokken 2 STUKS 98.=

HEREN:

Costuums150.=
Colberts 50.=; 98.=
Pantalons 2 STUKS 79.=
Pullovers 39.=

mode centrum

ruurlo
Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4Wmbenart. 3.4A.3.1 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied,
buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en,
i.v.m. de vakantiesluiting van het Dorpscentrum, ook
na telefonische afspraak buiten de aangegeven kan-
tooruren

liggen vanaf 22 juli 1994 gedurende 4 weken ter inza-
ge de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer W. van Til straat en huis-
nummer: Okhorstweg 6 postkode/gemeente: 7234
SV Wichmond adres van de inrichting: Okhorst-
weg 6 te Wichmond

2. naam aanvrager: de heer A.L. Woerts straat en
huisnummer: Maandagweg 4 postkode/gemeente:
7251 MT Vorden adres van de inrichting: Maan-
dagweg 4 te Vorden

Beide nummers betreffen aanvragen om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf.

Strekking van het ontwerp-besluit: voor zover thans
rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de direkte omgeving, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen: Gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling
door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn
van ter inzagelegging. Bezwaarschriften moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend voor 19
augustus 1994.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van een bezwaarschrift niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel schriftelijk, tegelijkertijd
met het bezwaarschrift, aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht
op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Vorden, 19 juli 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris,
P. de Vries

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax
05752-7444

THEO TERWEL
AUTOSCHACESPECIALIST

Burg. Galléestraat 67,725VEA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De OPENBARE
BIBLIOTHEEK blijft OPEN.
Wel zijn er GEWIJZIGDE openingstijden in de
periode van 2 tot en met 20 augustus, en wel:
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Op 21 juli verkoop van afgeschreven boeken en
c.d.'s.
Tot en met 30 juli kleuretsen van Guus Kuit.

Wij wensen u een prettige vakantie!

van 15.30-19.30 uur
van 15.30-17.30 uur
van 15.30-17.30 uur
van 15.30-19.30 uur
van 10.00-12.00 uur

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art. 3.5.4A Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied,
buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en,
i.v.m. de vakantiesluiting van het Dorpscentrum, ook
na telefonische afspraak buiten de aangegeven kan-
tooruren

ligt vanaf 22 juli 1994 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer G.H. Meulenbrugge straat
en huisnummer: Heerlerweg 19 postkode/plaats:
7233 SG Vierakker adres van de inrichting: Heerier-
weg 19 te Vierakker

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf

De strekking van het besluit/verlening luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met toekomstige ont-
wikkelingen van de milieubelasting van de inrichting
zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs die over
het ontwerp-besluit hebben geadviseerd; c. degenen
die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen heb-
ben ingebracht; d. degene, die bedenkingen hebben
tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van
het eerdere ontwerp-besluit; e. enige belanghebben-
de die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Het beroep-
schrift moet binnen 6 weken na de datum van terinza-
gelegging worden ingediend bij de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel voor
2 september 1994.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging
van kracht worden. Een niet terstond van kracht ver-
klaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door de Raad van State is beslist.

Vorden, 19 juli 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,

P. de Vries M. Aartsen-den Harder

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7485, fax 05752-7444.

Hondenschool 'KLEIN WEETINK'
Vel s wij k
Onze nieuwe GEHOORZAAMHEIDSCURSUS
voor HUISHONDEN begint op zaterdag 20
augustus 1994 om 13.00 uur.

Inschrijving open voor: puppy's, beginners,
gevorderden.
NIEUW!! Op veler verzoek: FLY-BALCURSUS

Inlichtingen en opgave:
Ap Peters (08344) 1436 / Lucia Mullink (08342) 2361

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

De bank
met het bruinste rendement

Alfsun zonneapparaten worden u niet
aangeboden vanachter-gepantserd glas.
U kunt ze ook niet buiten dé reguliere
openingstijden kopen meteen pincode,
Wat we echter we! bieden is iets waar
zelfs de andere banken een kleur van
krijgen: u verkrijgt zonder veel moeite
een prachtig bruine nuid.
De apparaten blinken uit
door hun:ergpnornische
vorrrigeving, hetgeen nog eens
extratot uitdrukking komt in het
uitzonderlijke gebruikscomfort.
Bronsveld Sport bjedt;éen uitgebreid
scala van Alisunzonnebanken, zonne-
ihemels en -combinaties, reeds vanaf ;
f 1445,-- Als u deze advertentie uitknipt-
en inlevert bij uw bezoek aan onze
showroonrvdoet Bronsveld Sport u

:bovëndten een extra aantrekkelijk
aanbod. Aiisun. Aangenaam bruin:

NU: f 100,-korting
bij inlevering van de bon

BRONSVELD ,||C||M^<*~* <£.~- >ÏLISUN
Arnhemsestraat 88, 6974 AK Leuvenheim, tel: 05756 -1000 (aan Provinciale weg 348)



MEEFEEST
BRADERIE 21 juli Vorden extra bijlage CONTACT

Drie dagen zomerfeest in Vorden 121, 22 en 23 juli
Dankzij de goede samenwerking tussen de VVV en de Vordense Ondernemersvereniging heeft ook
dit jaar het zomerfeest weer een gevarieerd programma. Drie dagen lang is er voor jong en oud, voor
Vordenaar en bezoeker van onze mooie plaats, van alles te beleven. Met steun van de weergoden
hopen wij u van 21 tot en met 23 juli een spetterend feest aan te bieden. Lüu, volle wille allemoal.

Commissie zomerfeesten VVV/VOV

Braderie en Zomerfeest Vorden

programma

Donderdag 21 juli

25.00 tot 22.00 uur Braderie en kermis;

Vanaf 15.00 uur
Karaokeshow met Carlo Vuur op podium voor N.H. Kerk.

's Avonds optredens in het dorp van dweilorkesten
Oernkapel Oldenzaal en De Deurbloazers uit Deventer.

Vrijdag 22 juli

3 Morgens markt, 's middags en 's avonds kermis

27.00 uur tot 19.00 uur Kinderbraderie

18.00 uur Ballonnenwedstrijd voor de N.H. Kerk

KIJ JAN l

Presentator Carlo Vuur die op donderdag
21 juli de Karaokeshow zal presenteren.
Ook zal hij de fietsact op zaterdag van
commentaar voorzien.

Zaterdag 23 juli

Zomerfeestspektakel met activiteiten
in en rond de Kerkstraat,
Burg. Galleestraat en kermis.

l 10.00 tot 16.00 uur
Braderie met oude ambachten

De gehele dag optredens van Almost
Sober op podium Burg. Galleestraat

24.00 tot 18.00 uur
Fietsact. Presentatie: Carlo Vuur

14.00 tot 16.00 uur
Optreden Knupduukskes



Karaoke met Carlo Vuur
Carlo Vuur is een veelzijdig artiest die presenteert, zingt en entertaint. Een artiest met vele ervaringen bij onder andere Veronica's
Drive in Show en vele bekende Partycentra. Tevens doet Carlo de warming-ups van diverse spelshows bij Joop van den Ende
Productions. Een paar jaar geleden had Carlo Vuur een top 40 notering met het liedje "Ik zoek een meisje". Dit voorjaar is zijn nieu-
we CD uitgekomen. Kortom, Carlo Vuur is een veelzijdig, muzikaal gastheer die van elke karaoke-zinger op het podium voor de
N.H. Kerk een ster maakt. Deelnemers kunnen zich op de braderiedag aanmelden voor deelname. Voor de winnaar van het karao-
kespel heeft de VVV/VOV een prijs klaarliggen.

Dweilorkesten
Bij een braderie hoort natuurlijk gezellige muziek. Daarvoor zul-
len dit jaar de dweilorkesten Oel'nkapel uit Oldenzaal en de
Deurbloazers Daeventer zorgen. De Oel'nkapel bestaat uit ras-
echte tukkers. Echte streekmuzikanten dus die garant staan voor
swingende muziek. Ook de Deurbloazers kunnen er wat van. Ze
spelen op onder meer bruiloften, feestavonden, bij optochten en
braderieën. Het muzikale programma strekt zich uit van karna-
valsmuziek en populair tot swing en Zuid-amerikaans. Het
orkest is al vele jaren actief en heeft ook op internationaal niveau
grote waardering geoogst en prijzen in de wacht gesleept.

De Vordense band Almost Sober verzorgt op zaterdag 23 juli op
het podium aan de Burgemeester Galleestraat de muzikale
omlijsting van de dag. De band heeft op Koninginnedag tijdens
Oranjepop zoveel indruk achter gelaten dat een hernieuwd bui-
tenoptreden geen verrassing is. Met een mix van Barrelhouse
(swingende bluesmuziek) en ZZ Top zal de Galleestraat op z'n
kop worden gezet. De band bestaat uit de Vordenaren Oscar
Rondeel (zang), Paula Biekart (zang), Maarten Graaskamp
(drums), Erik Reindsen (gitaar), Mare Besselink (toetsen), Joost
Strijd (gitaar) en Bert "Qbus" van Dijk (bas).
Verder zal de folklorische dansgroep de
Knupduukskes haar opwachting maken tussen
14.00 en 16.00 uur.

Eric's Magie Bike Show
Een zeer speciale attractie op de zaterdag is de
Eric's Magie Bike Show. Deze show wordt
gepresenteerd door Carlo Vuur. Iedereen kan
hier aan deelnemen en zal dan ervaren dat aan
de fietsen van mister Eric "een luchtje" zit.
Niemand (behalve mister Eric) is in staat om
zo'n fiets te berijden. Hierdoor weet hij telkens
weer iemand uit het publiek te halen die het
ook wil proberen. En dit levert voor de anderen
dan weer een aardig schouwspel op waarbij het
altijd lachen geblazen is. Ook voor deze attrac-
tie wordt een prijs beschikbaar gesteld door de
commissie zomerfeesten VVV/VOV.

Zomerfeestspektakel
Op zaterdag 23 juli zullen er volop activiteiten zijn in en rond de
Kerkstraat, Burgemeester Galleestraat en kermis. Ten eerste is er
een braderie met als extra onderdeel oude ambachten. Diverse
ondernemers waaronder ook winkeliers uit de Kerkstraat en
Burgemeester Galleestraat zullen daaraan meedoen.



siebelink vorden
was-en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon 05752-1465

Zutphenseweg 31

7251 DG Vorden

Telefoon 05752-1531

Postbus 46

7250 AA Vorden

makelaars- o.g. en assurantiekantoor

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop onroerend goed
Taxaties
Hypotheken
En alle verzekeringen
met deskundig advies

Onze pasfoto's
zijn pas foto's

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Tel. (05752) 281 2

Tijdens de braderie

Super Soaker Schieten
gratis deelname

Onze winkel is tijdens de braderie
ook 's avonds geopend.

SPEELGOED , HUISHOUD- en KADOSHOP

SUE ;RS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL 05752 3566

BRADERIE
AANBIEDING

ALLEEN IN DE KRAAM
TIJDENS DE BRADERIE

AANBIEDING
SCHOENEN VOOR

EN

EN NOG VELE ANDERE
KOOPJES

OOK IN DE WINKEL

OPRUIMING
IE5EH
SCHOEIMIVIODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel. 08347-81378

-VORDEN
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel. 05752-3006

KEUZEMENU
Kies uit
zeven heerlijke voor-,
zeven grandioze hoofd- en
zeven lekkere nagerechten. 37,

Tot ziens bij Hans en Anneke,
RESTAURANT GRILL 'DE ROTONDE', tel. 1519.
Elke dag open.
Achter de dikke boom van Vorden eet u van goed gevulde borden.

r/1 Tevens uitgebreide
'a la carte'-kaart,
vakantiemenu,
lunchkaart en een
lekker kopje koffie

of cappuccino met
gebak.



{Prettige \
ïü-*. vakantie! }

raadhuisstraat 22, vorden, tel. 3100

Voor bruiloften en partijen,
diner-dansants,

dans- en/of stemmingsmuziek

duo
„de Players"
Telefoon (05752) 26 83

R. Koers.

Café Uenk

Ook op de braderie dit jaar,

staan wij weer voor u klaar.

We verkopen er fris

en 2 soorten bier,

Torn en Yvon wensen u op

deze dag veel plezier!

Nieuwstad 13
Tel. 05752-1363

ZOMERFEEST IN VORDEN

donderdag

21
juli

tijdens de braderie

leBerherg
VORDEN
^^^^

Dorpsstraat 10 - VORDEN

in de zaal DISCO BLACK KNIGHT

in het café HANS KA DUO

op de straat BACK STAGE

in hè. café

in de zaai

HANS KA DUO

Gelderse en Overijsselse

KARAOKE

KAMPIOENSCHAPPEN
met als hoofdprijs

een reis naar Amerika 1994

HANS KA DUO

TRAIN B AND

SUMO WORSTELEN

BARBEQUE

Voorverkoop: donderdag gratis entree / zaterdag ƒ 15,--

Is uw drukwerk
vakwerk geworden?

Dan komt het van
Drukkerij Weevers

uit Vorden.

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-21 18

Dit jaar op de braderie

zelf noten scheppen.

Wanneer het juiste gewicht

geraden wordt mag u ze gratis

meenemen.

Zutphenseweg 1a - Vorden - Tel. 3773



ZOMERFEEST
in 't PANTOFFELTJE

DONDERDAG
op de braderie als vanouds:

Heineken pilsje
voor 'npiekie!

in de zaal GEZELLIG!!

Trio „ASSORTI"
Aanvang 20.30 uur GRATIS ENTREE

ZATERDAG Big Party

met toporkest

„REFLEX"
Dit mag u niet missen!

Aanvang 20.30 uur ENTREE ƒ 8,50

bodega

t Itotrtoffrït je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om /.ijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Tot ziens, l''rank en Mirjam Menlenbroek
J

AANBIEDING
ZOMERFEEST!

diverse T-Shirts
vele kleuren

Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 2426

SMAN
IGROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

• Tuinontwerpen

• Tuinaanleg en onderhoud

• Kwekerij

• Sierbestrating

• Particuliere verkoop (alleen op zaterdag)

Kervelseweg 23 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2619
Telefax 05753-2693

Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis.

Rabobank C9
Aangenaam.
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WEGENBOUW

VORDEN

Turnkey projekten

Aanleg van rioleringen

Grondwerken

Bestratingen, asfalteren

Ook voor erfverharding,
asfaltverharding en
aanleg sportvelden

ONSTEINSEWEG 20
7251 ML VORDEN
TELEFOON 05752-6691

HONDERDEN
ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN
LEZEN UW ADVERTENTIE

B&O DUUR f 3495,-
HET KOMPLETE MUZIEKSYSTEEM VAN DE TOEKOMST

Vergeet alles wat u tot nu toe heeft gehoord over muzieksystemen.

Met BeoSound Century is Bang&Olufsen erin geslaagd een systeem te ontwikkelen,
dat zijn weerga niet kent.

Vanuit een uiterst smalle behuizing komt een zo optimaal geluid, dat niemand tot nu
toe voor mogelijk had gehouden.

En geluid daar gaat het toch om bij muziek.

Met de BeoSound Century bevestigt Bang&Olufsen haar toonaangevend rol, waar
het gaat om optimaal geluid en optimale vormgeving.

TE ZIEN EN TE HOREN BIJ

cimco
Electro
Vorden bv

eunco
--IÏJF- Dorpsstraat 8

7251 BB Vorden
Tel. 05752 - 1000

Tijdens het zomerfeest
"iedere dag" 'n speciale

aanbieding in onze zaak,
want...

... Kettelerij,
bloembinderij,

kwekerij...
.. net even anders!

Zutphetueweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508, Fax 05752-3070

Barlow Tyrie

In onze kraam op de braderie

Broodje warme ham
en

Hamburger

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 1321.

Kom gerust 'n kijkje nemen bij onze braderie-stand aan de Kerkstraat

Vele leuke en spectaculaire
braderieaanbiedingen

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1. Tel. 1742
B A R E N D S E N
Zutphenseweg 3. Tel. 4082



SCHOMMELS

OP DE BRADERIE TE VORDEN

SKELTERS BOLDERKARREN

\\M-PRO
HANDELSONDERNEMING - VAN DAMSTRAAT 9 - TEL. (05734) 1606

BARCHEM

Cafetaria - Snackbar - Zaal

„b' <&lbe êmtttröe"
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

PATAT
SNACKS
BROODJES
KOFFIE
DRANKEN

17.00-18.00 UUR PIEKUUR

Voor...

* de beste verf

* het juiste
advies

* het grootste assortiment

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 - 9, 7251 BA Vorden, tel.: 05752 - 1567

Zomerfeest aanbiedingen

Waterpistolen Super Soaker 50

van 24,95 voor 1 7f 50

Partylichten
3 halen, 2 betalen

Blastos bubbelpistolen

van 39,95 voor 25,00

Aanbiedingen gelden 21, 22 en 23 juli

SPEELGOED-, HUISHOUD en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL 05752 3566

BATAVUS TRAFFIC
schoolfiets

*
3 versnellingen

*
trommelrem

*
Vredestein banden

*
goedgekeurd slot

*
moderne kleurstelling

750,--
incl. 1 jaar verzekering

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Programma Braderie en Zomerfeest Vorden

Donderdag 21 juli

15.00 tot 22.00 uur Braderie en kermis;

Vanaf 15.00 uur Karaokeshow met Carlo Vuur
op podium voor N.H. Kerk.

's Avonds optredens in het dorp van dweilorkesten Oel'nkapel
Oldenzaal en De Deurbloazers uit Deventer.

Vrijdag 22 juli

's Morgens markt, 's middags en 's avonds kermis

27.00 tot 19.00 uur Kinderbraderie

78.00 uur Ballonnenwedstrijd voor de N.H. Kerk

Zaterdag 23 juli

Zomerfeestspektakel met activiteiten in en rond de Kerkstraat,
Burg. Galleestraat en kermis:

20.00 tot 16.00 uur Braderie met oude ambachten

De gehele dag optredens van Almost Sober op podium
Burg. Galleestraat

24.00 tot 18.00 uur Fietsact. Presentatie: Carlo Vuur

24.00 tot 16.00 uur Optreden Knupduukskes



Op 21, 22 en 23 juli

3 Zomerfeest Spektakel Dagen
Daarom Alles Half Geld

Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5-7
Tel. 05752-1436/Fax 1075

M.u.v. snijbloemen en meubelen.
Deze dagen alleen kontant, geen kadobonnen.

Alle dagen geopend.

Kinderbraderie
C^ "̂ v.

Op vrijdag 22 juli is er van 17.00 tot 19.00 uur weer de
tradionele kinderbraderie rond het grasveld van de
kerk. De deelname is gratis. Opgaven hiervoor kunnen
worden gedaan op het VVV-kantoor. Om 18.00 uur heeft
er een ballonnenwedstrijd plaats die wordt georgani-
seerd door de VVV in verband met het 90-jarig bestaan
van het toeristenbureau. Voor de winnaar stelt de orga-
nisatie een leuke prijs beschikbaar.

slagerij jan
rodenburg

Dorpsstraat 32 Vorden Tel. 1470

G Til l WOrSt 3SOOf?rEA/perstuk 5,-

Voor een broodje of iets uit de pan
moet u wezen aan de kroam bij Jan.

Aanplakbiljetten

Briefpapier

Computerformulieren

Doorschrijfsystemen

Enveloppen

Folders

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Indrukwerk

Jaarverslagen

Kranten

Labels

Menukaarten

Nota's

Orderformulieren

Periodieken

Quitanties

Rouwbrieven

Stickers

Trouwkaarten

Uitnodigingen

Verpakkingsdrukwerk

Waardebonnen

X-straalenveloppen

Yskaarten

Zelfklevende
briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 725O AA VOROEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX O5752 1O86
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