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Horeca doet goede
zaken tijdens
Vordens Zomerfeest
De plaatscl ijkc horeca deed afgelopen
weekend goede zaken tijdens de Vor-
densc Zomerfeesten. Maar dat kan
ook haast niet anders gezien de ex-
treem hoge temperaturen. De kraam-
houdcrs van de braderic op donderdag
20 jul i hadden het daarentegen een
stuk rustiger. Ondanks de grote men-
senmassa die drie dagen lang op de
been was, verliepen de Vordcnsc Zo-
merfeesten volgens de plaatselijke
politie zonder noemenswaardige inci-
denten. Zie verslag Tweede Blad.

Laren maakt zich
op voor tweede
Fietsvierdaagse
Laren maakt zich op voor de tweede
editie van de Fietsvierdaagse 'de
Achterhoek'. Het evenement heeft
plaats van dinsdag l augustus tot en
met vrijdag 4 augustus met cike dag
het start- en finishpunt in Laren. Drie
van de vier dagen ?,al ook de prachtige
bosrijke omgeving rondom Vorden
worden aangedaan. Na het grote suc-
ces van vorig jaar met ruim 2.500
deelnemers verwacht de organisatie
dit keer nog meer fietsers in Laren.
Voor een ieder die zich op wil geven
zal eryanafzaterdag29juli toten met
maandag 31 juli een bockingsstand
staan bij het terrein van herberg 't
Langcnbaergli aan de Deventcrwcg in
Laren. Ook is het mogelijk om op
dinsdag l september in te schrijven.
De deelnemers kunnen kiezen uit rou-
tes van respectievelijk 25,40 en 60 ki-
lometer. Ook aan de kleinste ficts-
beentjes is gedacht. Een speciale ge-
zinsroutc voert u elke dag weer langs
verrassende attracties en vermaakae-
tivitciten waar naar hartelust van ge-
noten en aan meegedaan kan worden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de VVV in Lochcm.
Zie ook advertentie.

Peter Faber geeft
6 augustus try out
in Molen van Linde
De acteur Peter Fabcr geeft zondag-
middag 6 augustus in buurtschap Lin-
de een try out van zijn nieuwste show
'Vrolijke verhalen voor onderweg'.
De voorstelling heeft plaats in theater
'Onder de Molen' aan de Lindcscweg
29. De opbrengst van de voorstelling
is bestemd voor de restauratie van de
Lindesc molen. Peter Fabcr stelt in
het programma onder meer de vraag
'Hoe overleef je je opvoeding?' Hij
weet daar een aantal vrolijke ant-
woorden op.
Woensdagavond 26 ju l i treden de
troubadour Gcry Groot Zwaaftink en
de verhalenverteller Peter Hoefnagels
op in het Lindesc molen. Verder ver-
rast Ben Rogmans de bezoeker met
een merkwaardig verhaal. Voor meer
info over beide avonden: (05752)
6423.

Feest bij Garage Groot Jebbink aan de Rondweg

Eenjaar gratis rijden in een Daewoo

Excuses
De afgelopen dagen kregen wij
veel reacties naar aanleiding
van de uitgave van Weekblad
Contact van vorige week. 'Wat
is er toch aan de hand? Waarom
krijg ik twee halve kranten?'
Door de enorme temperatuur-
verschillen is het papier zeer
statisch geladen, waardoor het
vorige weck bijna niet te vou-
wen was. Vandaar dat we beslo-
ten de krant doormidden te snij-
den. Wij hopen dat deze week
de krant weer op de vertrouwde
manier verschijnt. Mocht dit
niet het geval zijn dan hopen wij
dat u begrip heeft voor de situa-
tie. Onze excuses.

De redactie

Het was vorige week feest bij garage Groot Jebbink. Oftewel koffie met gebak. Sinds enkele maanden is Groot Jebbink
dealer van het Koreaanse automerk Daewoo. De afgelopen maanden maakten klanten bij een proefrit in deze wagen,
kans op een jaar gratis rijden in een Daewoo. In totaal werden er bij de 60 dealers in Nederland 22.000 proefritten
gemaakt waaronder een groot aantal bij garage Groot Jebbink. Landelijk gezien vielen er honderd gezinnen in de prijzen
waaronder de familie Kip uit Almen en de familie Stoter uit Zelhem die een proefrit maakten bij garage Groot Jebbink.
Maandelijks moeten ie op een evauatieformulicr invullen hoe de auto bevalt. Ze zijn na afloop van het jaar 'gratis rijden'
niet verplicht om de auto te kopen.

AFWACHTENDE HOUDING»
GEMEENTE VORDEN

Nedac Sorbo Groep
teleurgesteld in
gemeente Vorden

Directie woord v oerder J. van Dam
van de Nedac Sorbo Groep is te-
leurgesteld in de gemeente Vorden,
Deze heeft tot op heden niets van
zich laten horen nadat de Nedac
Sorbo Groep vorige week bekend
maakte een onderzoek te zullen
starten naar een nieuwe vestigings-
locatie in een straal van circa 35 ki-
lometer rondom Vorden. 'Ik heb
nota bene in de krant moeten lezen
dat de gemeente eventueel een nieu-
we locatie binnen Vorden voor ons
op het oog heeft. Maar om welk ter-
rein het gaat dat weet ik niet. In-
middels heb ik wel aanbiedingen
van 31 andere gemeenten op mijn
bureau liggen', aldus de heer J. van
Dam.

Meer dan l O jaar geleden zijn de eer-
ste plannen ontwikkeld tot u i tbrc iding
van het bedrijfspand van Sorbo aan de
Nicuwstad. Tegen deze plannen lopen
op hei ogenblik beroepsprocedures
bij de Raad van State. Deze zijn aan-
gespannen door enkele buurtbewo-
ners waaronder Ubink en Van Houtc.
Ook de vereniging Natuurmonumen-
ten is tegen een verdere uitbreiding
van Sorbo aan de Nicuwstad. Omdat
het zeer onduidelijk is wanneer de be-
slissing bij de Raad van State val t , is
het zakelijk gezien voor de Nedac
Sorbo Groep niet langer meer verant-

woord om de u itspraak van de beroep-
sprocedure af te wachten.
Diivctiewoordvoerder J. van Dam
verwacht binnen twee tot vier maan-
den uitsluitsel te kunnen geven over
de nieuwe locatie. 'Allereerst gaan
we nu alle mogelijkheden op een rijtje
zetten. De 31 gemeenten die tot nu toe
contact niet ons hebben opgenomen,
bevinden zich niet allemaal in een
straal van 35 kilometer rondom Vor-
den. Dus een gedeelte valt al af. Maai-
de overige belangstelling nemen we
uiterst serieus en daar zullen wc ook
op een zodanige wijze mee omgaan',
aldus Van Dam. Richting de gemeen-
te Vorden zal de directie van de Nedac
Sorbo Groep voorlopig geen actie on-
dernemen. 'Nee, voorlopig wachten
wij af. Maar ik ben wel benieuwd wat
ze ons te bieden hebben'.

Vakantie
Navraag op het gemeentehuis leert
dat twee van de drie collegeleden va-
k a n t i e hebben. Loco-burgemcestcr D.
Muldcrijc is op dit moment de enige
die wel werkt. 'Ik ben eigenlijk een
beetje verbaasd over de reactie van de
heer Van Dam. Want toen ik vorige
week het nieuws hoorde, heb ik gelijk
gebeld met directielid mevrouw Poel-
geest van Sorbo. Zij raadde mij aan

om contact op te nemen niet de heer
Van Dam. En dat ga ik deze week ook
nog doen. Dus wij zitten niet stil op
het gemeentehuis', aldus Muldcrijc.
De loco-burgcmeester geeft aan dat
zij het vreselijk v indt als Sorbo weg
zal gaan uit Vorden. 'Daarom zullen
wc ook alles in het werk stellen om
Sorbo voor Vorden te behouden. Ik
heb vorige weck al tegen mevrouw
Poelgeest gezegd dat een stuk grond
op het industrieterrein van 5 tot 7 hec-
tare n i e t hel probleem moet zijn. Ten-
minste daar mag het niet van afhan-
gen. Wij zullen er dus ook van alles
aan doen om Sorbo hier Ie houden.'
De vraag is alleen waarom Vorden
zich nog niet officieel 'gemeld heeft
zoals de 31 andere gemeenten. 'Ik heb
dat wel geprobeerd maar de heer Van
Dam bleek toen ziek te zijn. Maai ik
ga hem deze weck nog bellen om een
afspraak temaken . '
Buurtbewoner J. van Houtc is tot slot
allerminst geschrokken na de ver-
schillende publicaties die de afgelo-
pen weck in tic krant hebben gestaan.
'Nee, ik ga het bezwaar bij de Raad
van State zeker niet intrekken. Dat
zou wel heel erg inconsequent zijn, Ze
doen in Vorden ook net alsof er een
nationale ramp gebeurt als Sorbo
weggaat. Het lijkt wel op paniekvoet-
bal. Zo is erg is het toch ook weer niet
als de Sorbo vertrekt?'

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 juli 10.00 uur dhr. W.J. Schol uit Vor-
den, Er is geen zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur dhr. H.H. de Vries. Oosterbeek.

RK Kerk Kranen burg
Zaterdag 29 juH 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag30juli 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 juli Pastoor
W. Grondhuis, Joppe. tel. 05759-4221.

Huisarts 29-30 juli dr. Haas. Christinalaan 18.
lel, 1678.
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 óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet lot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
belien voor overleg.

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

Praktijk verloskundige Ria Maggeman-Wil-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.},

Tandarts 29-30 juli RA. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684. 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 hei
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 lot 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

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

ma. l/rrt vrij. 8.00 tol 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderiand
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8,30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 SK Ruurlo. lel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juli: mevr. Kamerling, tel. 1940,
b.g.g. 2151 / augustus: mevr. v.d. Berg, tel,
6875, b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, lel. 05752-1256,

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum He! 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 Tei. 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, zalerdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
lel. 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. Builen 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. lel. 05750-14141, Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wtchmond
Zondag 30 juli 10.00 uur ds, G. Griffioen, Bath-
men,
RK kerkVierakker-Wichmond
Zaterdag 29 juli 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 30 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 juli Pastoor
W. Grondhuis, Joppe, lel. 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.
Slreekziekenhuis Het Nieuwe Spitiaal, 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).
Kraamafdeting 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 Vlerakker-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.

Un vraoge
Toe'j kots deur n: dari> hen Dongen,
was u! wccrdda 'j effen stille stonnen.
Urn te kïekn nao de kastanjcbeitme.
hoe machtug mooi die stonnen re bleuicn.

As ie'j met de fletse bunt,
jammer da j d'r dun neet nao kiekn kom,
Daorveur is destraote völs te smal.
want auto's bant l' r oaveral.

/-'.n hei 'j in neef zo gauw in de galen.
zee zoin ow an de elicboagc raak n.
Ie'j wod gewoon aan de kante edniki.
'l /.v of ze denkt:' t /.v mien weer elukt.

'k Zeg nee! dat ut a/leniao! zo geef,
okbuntfrdieowruumtegeeft.
Jammer da'j die neet bedanken kont,
U t sleet dan now in de krante (.'drukt.

Nog een keer zo'k ut willen waogen.
urn an die anderen ie vraagcn.
Un betjen afstand Ie willen hollen,
Dat is wat volle oldren graag wollen. D. Lindcniiiii



Ruesink
geeft elke

BX Eurocasïon
koper

aar
gratis onderhoud* +

12 maanden
gratis garantie** +

365 dagen
gratis uitstel van

Ja!
U leest
het goed.
Een jaar lang
kunt u de knip
nagenoeg gesloten
houden als u nu een gebruikte
Citroen BX van Ruesink aanschaft. Een
jaar lang heeft u er ook geen omkijken
naar.
Wij staan namelijk vierkant achter de
kwaliteit en het rijcomfort van de
Citroen BX. De enige occasion in zijn
klasse met standaard vijf deuren.

betaling

De
ideale

vrijetijds-
en gezins-

auto, mede door
zijn zeer grote binnen-

ruimte.
En door het unieke Citroen veersysteem
caravantrekker bij uitstek .

Kom met uw huidige auto (wij bieden
een prima inruilprijs) naar onze show-
room en overtuig uzelf. Ruesink en
Citroen BX zijn echt anders.

Bij ons is het niet OF/OF/OF, maar ÈN/ÈN/ÈN

Keus uit ruim 70 BX-en
in alle prijsklassen, typen en

uitvoeringen
(diesel, Ipg en benzine)

CITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO: De Venterkamp 11 - Tel. 05735-2004 ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. 053-308006
DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. OS340-235QO

'Max. 20.000 km. "3 maanden BOVAG/Euroiasion Garantie plus 9 maanden aanvullende repaiatieveriekerlng,
"Max. kredietsom f 10.000,-. Financiering wordt verstrekt door Citroen Financiering (toetsing en registratie bij BKR te TielJ-

Opruiming! Laatste week!
Kortingen van 10% tot 50%

Tot ziens in

Profiteer nog snel. Goed voor uw interieur en uw portemonnee.

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.J-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

Showroom gesloten...

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN WOENSDAG 2 AUGUSTUS
T/M MAANDAG 21 AUGUSTUS

qe juwelier
siemerjnk
oo opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

Vanaf
donderdagmiddag 27 juli

12.00 uur
tot

maandag 21 augustus
is ons gehele bedrijf

wegens vakantie
gesloten.
Alles onder één dak bij

f. Jansen
INSTALLATIEBEDRIJF

Burg. Galléestraat 58
7251 EC Vorden-Tel. {05752)2637

EHBO-Voronlglng

In oktober
starten wij
bij voldoende
deelname
een

CURSUS E
Inlichtingen;
mevr. Jansen-Aubel, tel. (05752) 26

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs service

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schadeherstet.
Sterk In agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeed werk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat: 8-10 - Vierakker - Tel./Fax 05754-1825

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Pampa schijven

5 halen

4 betalen

WEEKEND

Magere Hamlappen

1 kiio ƒ 10,45

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Speklapjes

500 gram ƒ 3,75

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Schouderham

100 gram ƒ 1 ,49

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,--

Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor, j^^^

JAN RODENBURG
l̂y^^ Dorpsslraat 32, Vorden Telefoon 05752 - 1470«̂

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

RUIMING !!
125 Damespantalons
en Shorts

div. kleuren mt. 38-44

Shorts
lengte 60 cm van 69.95 nu

Pantalons
van 98.- nu

29.
39.

rnödecentrum afteen donderdag - vrijdag • zaterdag

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon:05735-1138

Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de

bouwvakvakantie (29/7 t/m 19/8) de showroom gesloten maar de afhaalbalie geopend.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de vakantie vanaf 28/7 is er geen koopavond. In de vakantieperiode wordt er niet bezorgd.

Vrijdagmiddag 28/7 is de showroom vanaf 15.30 gesloten.

BIJ ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

SANITAIR,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

Wij zijn i.v.m. vakantie

GESLOTEN
van zaterdag

29 juli t/m zaterdag
5 augustus

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 A8 Warnsveld Tel. 05750-26132

afhaalbalie open

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

BouwCenter
HO, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181
Filiaal UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon 08357 8 31 41.

Tonny Juriiërtsl
$ IK^^^2ii;TnsrH^oP /

QSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



Contactjes
iljn uitsluitend bes'emd voorprirt!-
cu 11e re " erwe r*m Igl n gen.
Minimumprijs t 8,50voor3gezette
regels; elke regel meert l,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen) 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactlos
worden niet geplaatst.
Tarteven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten inreke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
Ie worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• Ze zijn er weer: verse tros-
anjers van het land. J. Schoen-
aker, Vierakkerse straat weg
22, Vierakker.

• ledere dinsdagavond t/m 15
augustus om 19.00 uur rond-
wandellng onder deskundige
leiding in het Pinetum de Bel-
ten te Vorden. Inlichtingen en
aanmelding via VVV Vorden,
tel. 3222, f5,- p.p., kinderen
f 2,50. Geen honden meene-
men.

• TE KOOP: hoek semi-le-
ren bankstel, 6 pers., kleur
grijs, 1 donker eiken salonta-
fel en 1 donker eiken eet-
hoek, 6 pers. Tel. (05752)
4136.

• GEVRAAGD: Huish. hulp
voor 3 a 5 uur in de week. Bel-
len vanaf 28-7 na 14.00 uur,
Tel. (05752) 2049.

• Per 1 augustus gaan wij
VERHUIZEN van B. v. Hack-
fortweg 17 naar Het Hoge 13,
7251 XT Vorden, tel. 3796.
Henri Slebelink & Sonja
Bertholet.

• ledereen wil
HET.
Henkie.

• Caravan en Vouwwagen
stalling in gesloten bewaakte
fabr. hal, tel. (G5735) 3889,
b.g.g. (05440) 61121.

• TE KOOP: BMW 518 bj.
'79, i.g.st. met lichte schade,
crème wit, APK 08-95, motor
100%. Prijs: f 1000,-. Tel. 076-
208201/221603.

• TE KOOP: Mercury Zephlr
bj. '79, i.z.g.st., met. blauw,
APK 03-96, autom. LPG. Prijs:
f3750,-. Tel. 076-208201/
221603.

• TEKOOPiaardappelert.J.M.
Wijnbergen, Lochemseweg
4, Warnsveld. Tel. 05750-
23393.

UITSLAG BRADERIE
OT&SIEN:

CLOWN: BASTIAAN
KAAS: 151 GATEN

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel.(05750)27702
(liefst 17.00-20.00 uur)

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
to u wt rek ver en i g ing

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-1330 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

info: 05752-2836 of
05752-3376.

REPARATIE
was-en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bedroefd, maar dankbaar geven wij u kennis
van het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

AALTJEN ALBERS-WIJERS
WEDUWE VAN H.S.J. ALOERS

in de ouderdom van 92 jaar.

We hebben grote waardering voorde liefdevolle
verzorging in de Wehme, waardoor ze in Vorden
kon blijven.

Vorden: C.G. Bogchelman-Albers
H.A. Bogchelman

Velp: E.J.W.deGrip-Albers
M,L de Grip

Arnhem: J.W. Albers
J.A. Albers-Huiser

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 19 juli 1995
,,de Wehm'

Correspondentieadres:
H.A. Bogchelman,
Zutphenseweg 57,
7251 DH Vorden

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden op maandag
24 juli.

BLOEMEN

8,95
3E BOS GRATIS!

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat on-
verwacht van ons is heengegaan onze lieve
zorgzame vader en opa

DONALDMARTENS
WEDUWNAAR VAN E,L. WEBER

op de leeftijd van 81 jaar.

Raymond en Rebecca
Joyce en John
Hedy
Franky
Reynolden Dinie
Lindaen Martin
Debby en Mart
Maya en Cees
Richarden Erna
Huuben Erica

en kleinkinderen

23 juli 1995
Hertog Karel van Gelreweg 26,
7251 XL Vorden

De Avondwake wordt gehouden woensdag 26
juli om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het
JebbinkSte Vorden.
Daarna is er tot 20.15 uur gelegenheid tot af-
scheid nemen en condoleren in uitvaartcentrum
Monuta, het Jebbink 4a te Vorden.

De gezongen uitvaart wordt opgedragen don-
derdag 27 juli om 11.30 uur in genoemde kerk.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
vinden om 13.30 uur in de IJsselzaal van het
crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het cre-
matorium.

Costa del Sol?
Benidorm? Of blijft u

lekker thuis?
Een doe-vakantie in eigen huis? Dat kan! U heeft nu lekker de

tijd om uw huis een grondige opknap beurt te geven.
Bovendien wordt uw vakantiegeld nuttig besteed. En als de
weergoden een beetje gunstig gestemd zijn krijgt uzelf ook

nog een kleurtje bovendien! Kom gerust langs.
Wij adviseren u graag.

WEEKEND AANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...
...wel 30 soorten...

ORIGINELE CAPUCCINO VLAAI
weer 'ns wat anders

en goed voor 12 royale punten

DITWEEKENDvan20,-voor l i jO

GOEDGEVULDE
BOSVRUCHTENVLAAI

ECHT LEKKER!
DIT WEEKEND van f 17,50

voor maar 14,95
HEERLIJKE FRISSE
KERSENVLAAITJES

NU5HALEN4 BETALEN

Ook ruime keus uit de TIENTJESVLAAI

NIEUW UIT FRANKRIJK:

Knoflook crème
stokbrood

Kaascrême stokbrood
Heerlijk bij het barbecuen!

Ook om zelf af te bakken.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

deco
HOME HARMSEN

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

Voor het snel en deskundig
verwijderen van

WESPENNESTEN
bel (05752) 3283, b.g.g. 1356

Jansen & gal
autoschadebedrljf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Au toglasservlce
CiT'Leenouto gratis etc. iu\é

Brinkhorst l
720,7 BG2UTPHEN
(ind.terrein Revelhorst)
tr 05750-22816

m
BDVflC

Qldenhave
Spiekerweg 6 - 7251 RA Vorden

lienmeedwerk

monumentenzorg

wind- en zonnewijiers

hekwerken en restauratie

koperen lampen

reparatie non-ferro metalen

staalkonstruktles en trappen

W. Oldenhave

Tel. 05752-l 428

Fax 05752-1714

Smederij
Oldenhave
Spiekerweg 6 - 7251 RA Vorden

Gevraagd:

- jonge enthousiaste medewerker

- metaalbewerker

- ongeveer 19-20 jaar

- schriftelijke sollicitatie

naar bovenstaand adres

- of bel voor afspraak Tel. 05752-1428

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

ZOMERSE
AANBIEDINGEN

GELDIG donderdag 27 juli, vrijdag 28 juli en zaterdag 29 juli

RUNDER SCHNITZELS
diverse soorten

iedere 4e gratis

Speciaal aanbevolen vleeswaren:

SCHOUDERHAM
(EIGEN FABRIKAAT!)

100 gram 1,29
Keurkoopje voc. Jit weekend:

SHOARMAPAKKET
500 gr^m vlees, 5 broodjes en 150 gram saus

SAMEN voor 9,95
SPECIAL VLEESWAREN-

VAN DE WEEK: SPECIAL:

PAMPA-
SCHIJVEN

100 gram 1 jöO

GEBRADEN
STROGANOFF

ROLLADE

100 gram 1 y\JÖ

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

HOLLANDSE

SPERZIEBONEN
per kilo 2,50

TROS TOMATEN

per kilo

LEKKER FRUITIG!
DIVERSE SOORTEN

VRUCHTEN-
COMPÖTES

250 gram

Voor maandag-dinsdag-
woensdag AANBIEDINGEN

zie de BORDEN voor de
winkel.

de>

Fam. J. Hultink - Burg. Gaüéestraat 3 - Vorden

VLAAI E N FE EST

ECHTE BAKKER

VAN ASSELT

t/m 5 augustus

10 soorten iedere dag vers

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1B- VORDEN • TEL. 136*



DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN
O.a. de merken; CINDERELIA ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS, BEDDING HOUSE EN

COLOR & CO.

1 persoons / extra lang
vanaf 29,=

l persoons kinderdessins
vanaf 29,=

2 persoons
vanaf 49,=

litsjumeaux
vanaf 59,=

Groot aantal
voor de halve
prijs of minder

3ADKAMI R
Douchegordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN
55x90 van 42,95
00x110 van 52,95
70x140 van 79,95

WC-mat van 29,95

nu 24,95
nu 34,95
nu 49,00
nu 17,95

L/V*» _ ,,enmet

203**

HOESLAKENS
Badstof stretch

pers. van 39,95 HU 29,95

2 pers. van 59,50 HU 44,95

litsjum. van 69,00 HU 54,95

STRETCH MOLTÖN
HOESLAKENS
l pers. van 32,50

V, pers. van 42,50
litsjum. van 49,50

nu 24,95
nu 34,95
nu 39,95

100% katoenen jersey,
mooie kwaliteit

pers. van"39,95

2 pers. van 59,50

Litsjum. van 69,-

GLAD KATOENEN
^HOESLAKENS VAN BORAS

nu 29,95
nu 44,95
nu 54,95

JERSEY HOESLAKENS
Beperkt aantal kleuren, 100% katoen
90/200 van 29,95 nu 19,95
140/200 van 79,50 nu 29,95
80/200 van 99,00 nu 39,95

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200 en 140/200
van 69,= nu p.st. 19,95

2 voor 29,95

Kleuren: zalm, mint en rose.
Vele maten één prijs.
van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

KOELE ZOMERLAKENS
van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs
l-Persoons in de kleuren; wit, groen
en oud rose. van 79,00 nu 39,00

Uts Jumeaux alleen in wit.
van 119,00 nu 59,00

Gedessineerde slopen HALVE PRIJS!
van 19,95 nu 9,95

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

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

nu 2 voor 99,=
Eendeveren kussen. Van 59,= VOOf 49,-

nu 2 voor 79,=

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

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

nu voor 89,=
Medizon neksteunkussen mei katoenen tijk,

k-Tgisch en bij te vullen. Van 139.=

nu voor 99,=
Tevens grote kollektie

donskussens en
neksteun-kussens!

Teveel om op te noemen

Ronde, vierkante en
rechthoekige

tafelkleden en
dekservetten.

Effen en
gedessineerd.

20 tot 50% Korting
Gewone kollektie 20%

korting.

DEKBEDDEN

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 79,= nu 5 9,™

2 persoons 200/200 van 149.= nu 99,=
litsjumeaux 240/200 van 179,- nu 119,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. ais Hts > m

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

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

WOLLEN DEKBEDDEN:
PARADIES 100% zuiver scheerwolfen vulling,
J 00% katoenen tijk

1 persoons 140/200 l 49,-

2 persoons 200/200 249,=
litsjumeaux 240/200 289,=
Ook leverbaar in extra lang [zowel I-pers als iitsjum)
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100% scheer-
wollen^BUing en een 100% katoenen tijk

1 persoons van 289,= voor • irTr,™

2 persoons van 449,= voor 299,=
litsjumeaux van 549.= voor 399,e
Ook leverbaar in extra lang [zowel l-pers ais iicsjum)

ZOMER DEKBEDDEN
Met een vulling van 1 00% wildzijde en
1 00% katoenen tijk

1 persoons 140/200van !99,= nu tI9,=
2 persoons 200/200 van 299.= nu 1 99,=
Uts jumeaux 240/200 van 379,= nu 299,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons
als litsjumeaux)

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

1 pers. 1 40/200 van 399,= nu249,-

2 persoons 200/200 van 1 436,= nu 399,=
litsjumeaux 240/200 van 1749.= nu 499,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux, resp. 140/200 en 240/220)

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

1 pers. 1 40/200 van 599.= nu399,-

2 persoons 200/200 van 849,= nu 599,=
litsjumeaux 240/200 van 1 1 50,= nu 799,=

tot we! 50%

BADJASSEN
DAMES BADJASSEN

in verschillende kleuren

van 139,00 HU 69,00

KINDER BADJASSEN

van 69,00 f1U 19,95

BADDOEKEN
GEDESSINEEERD

Egeria met schoonheidsfoutjes, 60/110
van 29,95 nu 15,95

WASHANDJES EFFEN
6 voor 10,00

WITTE BADDOEKEN
67/l27cm. van 29,95 nu 13,95
SEAHORSE
Baddoeken, 60/110

van 19,95 nu 14,95
Washandjes van 4,95 nu 3,50
Badlakens, 70/140

van 34.95 nu 26,95

En nog veel meer restanten!

KEUKEN
KEUKEN SETS /
KEUKENDOEK + THEEDOEK
Elias en DDDDD

van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.

van 3,95 nu 4 voor 10,00

THEEDOEKEN ASSORTI
Sneldroger 65 x 65 cm.

van 7,95 nu 6,95
5 voor 25,00

BAD- EN STRANDLAKENS
Bedrukt 140/185 cm.

van 49,00 nu 24,95
ingeweven dessin 100/200 cm.

van 69,00 nu 29,00
Velours strandlaken 90/180 cm.

van 09,00 nu 39,95
Velours strandlaken, effen met ingewe-
ven motief, rood en blauw 100/175 cm.

van 49,00 nu 29,95

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816
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Politie Varia
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Horeca doet goede zaken tijdens Vordense Zomerfeesten :

Een inwoner van Hengelo reed dins-
dag 18 jul i met zijn auto tegen een
lantaarnpaal. Dit ongeluk had plaats
op de Koekockstraat. De 33-jarige
man kwam uit de richting Vierakkcr
en verloor de macht over het stuur
toen hij een scherpe bocht naar rechts
moest maken. De auto kwam aan de
andere kant van de weg tot stilstand
tegen een lantaarnpaal.

Verder werd er vorige weck ingebro-
ken in een woning aan de Rietgerwcg.
De daders kwamen binnen met een
valse sleutel. De buurtbewoners heb-
ben op het tijdstip van de inbraak een
lichtkleurige bestelbus bij het huis
zien staan. De daders gingen er van-
door met een aantal sieraden. Op
woensdag 19 juli werd uit een auto,
die geparkeerd stond aan het Wieme-
link, een portemonnee, twee bankpas-
sen en een curocheque weggehaald.
De wagen was door de eigenaar niet
afgesloten.

Geslaagd
Twee leden van de PHDC Vorden zijn
erin geslaagd het certificaat politie-
hond te behalen. G. Vos uit Vorden
slaagde met 369 punten, terwijl H. Es-
kes uit Hengelo het certificaat met lof
kreeg uitgedeeld. Hij behaalde 402
punten.

Jubal
De maandelijkse papierophaaldag
van muziekvereniging Jubal komt in
jul i in verband met de vakantie te ver-
vallen. In augustus wordt het oud-pa-
pier op zaterdag 19 augustus opge-
haald.

Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging
'De Snoekbaars' hield een viswed-
str i jd in de Bcrkel waarbij in 157 vis-
sen werden gevangen met een totale
lengte van 27 meter en 73 centimeter.
De uitslag was: l J. Groot Jebbink 33
stuks-645 cm, 2 R. Golstein 31
stuks-509 cm, 3 W. Vreeman 21
stuks-358 cm. De volgende wedstrijd
wordt gehouden in de IJsse! op zon-
dag 13 augustus.

RTV
Vakantietijd, komkommertijd. Maar
dat is zeker niet het geval bij het wiel-
rennen. Zo waren er weer diverse
wedstrijden waar renners van RTV
aan deelnamen. Zo reed nieuweling
Jaldcrt Stcenblik uit Hengelo woens-
dag 19 juli de ronde van Epc. Opeen
bochtig en kort parcours reden vier
man weg en wat de anderen ook pro-
beerden ze kwamen niet bij. Winnaar
werd Harmen van Hasselt uit Gene-
muiden. Jaldert Steenblik werd in de
eindsprint van het peloton 14e. Ook
de A-amateurs reden in Epe. Hier
konden na zo'n 15 rondjes al veertig
renners de douche opzoeken omdat ze
de breuk in het peloton niet konden
dichtrijden. Winnaar werd Arjen Vin-
ke uit Kampen. Peter Makkink en Ed-
win Maaldcrink van RTV werden res-
pectievelijk lócen 18c.
Zaterdag 22 juli was er de Omloop
van Veenkoloniën in Veendam voor
nieuwelingen. Jaldert Steenblik reed
als gaslrenner mee bij de Stofwolk uit
Eibergcn en werd 28e. In Maasbracht
verschenen diezelfde dag Edwin
Maalderink en Andre Bargcman aan
de start, Winnaar werd Michel Slob-
bclaar uit Uden. Maalderink werd
tiende terwijl Bargeman in het pelo-
ton finishte. Verder was er op zater-
dag de laatste dag van de driedaagse
van Hardewijk voor amateurs-B/vete-
ranen. Rudï Peters legde hier ccn be-
slag op de vijfde plek.
Zondag was er als opening van de
jcugdtour in Assen een wedstrijd voor
amatcurs-B op de wielerbaan van As-
sen. Ralf Vos van RTV werd hier 8c.
In Achterveld was er zondag als ope-
ning van de 'Tour de Junior' ccn wed-
strijd voor veteranen. Tot zo'n acht
ronden voor het einde was er een kop-
groep van drie man weg waaronder
RTV'er Rudi Peters. Aangezien dit
groepje voortijdig werd ingelopen
werd Peters slechts 11 e. Winaar werd
Hans van Bavcl uit St. Anthonis.

Kraamhouders braderie hebben het dit jaar rustig
De plaatselijke horeca deed afgelo-
pen weekend goede zaken tijdens
de Vordense Zomerfeesten. Maar-
dat kan ook haast niet anders ge-
zien de extreem hoge temperatu-
ren. Frank Meulenbroek van 't
Pantoffeltje was zelfs zo enthou-
siast geraakt vanwege het mooie
weer, dat hij vrijdagavond de zaal
'op slot' deed en schuin achter zijn
bedrijfspand een ingelast tuinfeest
hield met medewerking van rocka-
billygroep 'the Racketeers'. Dit was
ongetwijfeld'uitgelopen op een zeer
geslaagde avond ware het niet dat
de weergoden er op dat moment
even de brui aan gaven. Terwijl de
eerste bezoekers de tuin binnen
druppelden, kwam de regen met
bakken uit de hemel. 'Wat doen
we?% vroeg het personeel zich af.
Met hulp van diverse bezoekers die
spontaan een handje hielpen, werd
het podium snel ontruimd en de ge-
luidsapparatuur verhuisd naar de
zaal van 't Pantoffeltje. En daar
ging het feest - net alsof er niets ge-
beurd was - lot diep in de nacht
door. Dit laatste was kenmerkend
voor de Vordense Zomerfeesten,
want ondanks de grote mensenmas-
sa die drie dagen op de been was,
verliep het feest volgens de plaatse-
lijke politie zonder incidenten. En
zo hoort het ook. Een sfeerverslag
van drie dagen feest in Vorden.

Wanneer donderdagmiddag de brade-
rie van start gaat, staat de zon hoog
aan de hemel. De diverse kraamhou-
dcrs voelen op dat moment de bui al
hangen. Met dcrgel ijkc hoge tempera-
turen valt er voor hen niet veel te ver-
dienen. Toch is voorzitter Henk Groe-
ncndal van carnavalsvcrcniging 'de
Deurdreajcrs' rond acht uur 's avonds
niet ontevreden. De plaatselijke car-
navalsvereniging staat evenals vorig
jaar met een midgetgolfbaan tegen-
over hotel Bakker om de clubkas te
spekken. 'De eerste uren hebben wc
niet te klagen gehad. Maar je gaat nu
wel merken dat de meeste bezoekers
snel het terras opzoeken. En ik kan ze
geen ongelijk geven. Want met dit
weer zou ik het ook wel weten', zegt
Grocnendal terwijl hij zojuist een trek
van zijn sigaar heeft genomen. Op de
achtergrond klinken de muzikale
klanken van de Sursurn Corda Libera-
tion Band. Deze gclegenheidsband
was eerder dit jaar samengesteld ter
gelegenheid van de viering van de 50-
jarige bevrijding van Vorden. En
evenals op 5 mei is er veel belangstel-
ling voor de jaren 40 muziek van de
Sursum Corda Liberation Band. Het
publiek op de parkeerplaats van Bak-
ker geniet tenminste volop van num-
mers als 'Moonlight Serenade' en 'In
theMood'.
Ook straatthcatcr Circus Holiday
heeft donderdag niet te klagen over de
publieke belangstelling. Vooral de
kinderen hangen aan de lippen van dit
duo, dat zich in de voorstelling van
half negen bekend maakt als Johnnic
en Anita. Als een blond meisje ze-
nuwachtig achter het doek vandaan
komt, is het ijs bij de kinderen al ge-
l i j k gebroken, 'Hallo, ik ben Anita en

Er was zaterdagavond veel publiek af gekomen op de motortrial.

gisteren ben ik door Johnnie aangeno-
men in zijn circus.' Ze lacht schaap-
achtig. Hie^^olgt een bloedstollen-
de doorzaa^rct waarbij Johnnie net
doet alsof hij Anita door midden
zaagt. Er gebeurt in feite niets maar
door de onnozele manier waarop de
act wordt imbracht, blijven de toc-
schouwcrs^Bi staan. Zo brengt het
tweetal ook een goudvisscndrcssuur-
nummer waarbij de vissen door een
hoepel moeten zwemmen die bijna
evengroot is als het aquarium zelf. Je
moet er maar opkomen. Dat geldt ook
voor straatartiest Johan Rcbcrgen.
Uitgcdorst in een driedelig pak en ge-
wapend met een grote gettoblaster
met Gregoriaanse koormuziek brengt
hij ccn doldwaze act die de titel 'Jo-
han Rcbcrgen kiest god zij dank het
kerkcpad' heeft meegekregen. Rcber-
gen begeeft zich in dit 20 minuten du-
rende programma op het glibberige
pad van schijn en heiligheid. Zo
breekt hij het brood en deelt dit met
enkele toeschouwers. Deze twijfelen
echter of ze het brood ook zullen ope-
ten en dit wekt weer volop hilariteit
op bij de andere omstanders. Datzelf-
de geldt voor de collecte die aan het
eind van de voorstelling wordt gehou-
den. Johan Rcbcrgen zou Johan Rc-
bcrgen niet zijn als hij de collecte
overlaat aan ccn van de omstanders.
Deze loopt vervolgens ietwat verle-
gen langs de toeschouwers in de ver-
onderstelling dat Johan echt geld wil
zien. En dat is natuurlijk niet het ge-
val, maar het werkt wel op de lach-
spieren van de andere omstanders. In

tegenstelling tot de meeste standhou-
ders doet de plaatselijke horeca don-
derdagavond goede zakcn.^fct Ol-
dcnz-aalse dwcilorkcst 'SlSr voor
stuk' - dat louter bestaat uit vrouwe-
lijke tukkers - zorgt voor een vrolijke
muzikale noot in de Dorpsstraat waar
tot diep in de nacht wor
Vrijdagmiddag staat de
rie op het programma. Voor veel kin-
deren ccn mooie gelegenheid om ccn
zakcenljc bij te verdienen. De aller-
jongsten worden tijdens deze braderie
bijgestaan door vaderen moeder. On-
danks het warme weer wordt er toch
nog aardig verkocht en gaan de mees-
te kinderen weer met een tevreden ge-
voel huiswaarts. Vrijdagavond is het
rustig op de kermis. Misschien heeft
dit ook wel te maken met het voors-
pelde onweer in het oosten van het
land. Frank Meulenbroek van 't Pan-
toffeltje heeft blijkbaar niet naar de
weerman geluisterd, aangezien hij op
vrijdagavond schuin achter zijn be-
drijfspand een ingelast tu inleest
houdt met medewerking van rocka-
billygroep 'the Racketeers'. Op het
moment dat de eerste bezoekers de
tuin binnen druppelen, komt de regen
met bakken uit de hemel. 'Wat doen
wc?', vraagt het personeel. Met hu lp
van diverse bezoekers die spontaan
een handje helpen, wordt hel podium
snel ontruimd en de geluidsappara-
tuur verhuisd naar de zaal van 't Pan-
toffeltje. En daar gaat het feest - net
alsof er niets gebeurd is - tot diep in
de nacht door. Dit laatste is kenmer-
kend voor de Vordense Zomerfeesten,

want ondanks de grote mensenmassa
die op de been is, verloopt het feest
volgens de plaatselijke politie zonder
incidenten. En zo hoort het Dok.
Om aan de Zomerfeesten in Vorden
nog een extra dimensie toe te voegen
heeft er zaterdagavond tussen de ver-

kcersrotondc aan de Ruurlosewcg en
't Pantoffeltje een trialdcmonsiratie
plaals . Hiervoor zijn ccn aantal hin-
dernissen opgesteld waaronder ccn
auto, ccn platle wagen en enkele olie-
vaten. Trial is de 'hoge school' van de
motorsport. Het is onvoorstelbaar wat
deze rijders allemaal met een motor-
fiets kunnen doen. De Vordense auto-
en motorclub, altijd ' in ' om het pu-
bliek te vermaken, tekent zaterdag-
avond voor de organisatie waarbij zij
medewerking kr i jg t van de trialclub
ZAMC uit Zclhcm. De rijders die de
demonstratie verzorgen zijn Wi l l i an
Vclthorst en Gcrhard Bogchelman uil
Zelhem en Huub Wigman uit Didam.
Het eerstgenoemde tweetal rijdt wed-
stri jden om hu t Nederlands kam-
pioenschap trial nationalen, waarbij
zij steevast hoog in hel klassement
eindigen. Joop Wucstcnenk, voorzit-
ter van de VAMC 'De Graafschap-
rijders' voorziet deze avond het ge-
heel van deskundig commentaar. Er is
bijzonder veel publiek op de been,
waaronder vele vakantiegangers die
de veelal acrobatischc toeren van de
trialrijders zeer waarderen. Bij t r ia l is
het de bedoeling om de hindernissen
'zonder voeten aan de grond' te ne-
men. Ook is er een demonstratie 'sur-
placc', bekend bij het wielrennen
waarbij het de bedoeling is zo lang
mogelijk de motorfiets, zonder voe-
ten aan de grond, in balans'te houden.
Tot vermaak van de aanwezigen mag
ook het publiek hieraan meedoen,
waa rb i j weer eens blijkt dat dit veel
moeil i jker is dan dat het op het eerste
gezicht lijkt. Alles bij elkaar ccn ui t -
stekende demonstratie opnieuw ge-
volgd door een avondje 'u i t ' in Vor-
den. En ook op zaterdagavond laten
de bezoekers van de Zomerfeesten
zich het bier goed smaken, want om
twee uur 's nachts is hel bier bij caftï
de Herberg op.

Loco-burgemeester Aartscn -.a dch in voor hel ifoctic doel De kraam van tic!
actiecomité 'Samen sterk voor de Dorpxkerk' werd door veel Vordcncircn bc-
zocht.

Concert op vrijdag 4 augustus:

Zomerorkest Nederland
brengt bezoek aan Vorden
In 1987 werd voor de eerste keer
het Zomerorkest Nederland sa-
mengesteld. Tijdens haar jaarlijkse
korte bestaan van slechts tien da-
gen wordt in ccn concerlreeks van
zo'n vijftien optredens een poging
gedaan om de belangstelling voor
de amateurblaasmuziek te bevor-
deren. Tijdens de tour door Neder-
land wordt op vrijdag 4 augustus
Vorden aangedaan en zal er 's
avonds een concert worden gehou-
den op het Marktplein.

Het Zomerorkest Nederland bestaat
uit getalenteerde muzikanten, in de
leeftijd tussen 16 en 23 jaar, amateurs,
en conservatoriumstudenten, afkom-
stig uit heel Nederland. Het repertoire

is een afspiegeling van wat een ge-
middeld harmonieorkest zou kunnen
spelen. Het is echter zo samengesteld
dat het naast aantrekkelijk om te spe-
len ook aantrekkelijk om te beluiste-
ren is. Er is geput uit zowel het stan-
daardreperloirc als uil niet zo bekende
werken. De muzickstijlen lopen nogal
uiteen zodat de bezoeker van het con-
cert blijft luisteren. In enkele repcti-
ticwcekendcn die de afgelopen maan-
den werden gehouden, werd het re-
pertoire ingestudeerd en leerden de
deelnemers van hel orkest wat ze aan
elkaar hebben. Na tien dagen toeren
door Nederland - de reis gaat per tou-
ringcar en de overnachtingen vinden
plaats in kampccrbocrdcrijcn en
jcugdhcrbcrgen - wordt het orkest

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

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

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

af Hcvcrlce over een afstand van 180
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: H en G. Boesveld 1 , 1 8 ; A.A.
Jurricns 2, 8, 1 1 , 12; C. Bruinsma 3,6,
7 en 10;M.Olyskigcr9;R.Wcssclink
13; W. Oldcnhavc 4, 5, 14, 19, 20;
H.A. Eykc lkamp 15; T. Wcssclink 16
e n H . S t o k k i n k 17.

ontbonden en gaat iedereen weer naar
huis.
Voorde deelnemers, zowel d i r i y c n i e n
als muzikanten, is het Zomerorkest
ccn ideale kans om in korte tijd een
hoop ervaring op te doen, gecombi-
neerd met ccn onvergetelijke vakan-
tie. Voor de luisteraar is liet Zomeror-
kest ccn vrijblijvende, maar eveneens
onvergetelijke kennismaking met een
spontane, ongedwongen beoefening

van Je blaasmuzick. Op die manier
s n i j d t het mes aan twee kanten . Hei
Zomerorkest Nederland slaat dit jaar
onder le id ing van Vincent van den Bi-
jlaarü en Willcm van 7,cc.

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een wcdvlucht van-

GDHTAGT
Lokaliseert wat u

>. echt interesseert



QEMEENTEfi ULLETINy ORDEN
Bij de aanvraag moeten 2 gocdgcl ijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op
school worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt! !).

• Telefoon gemeente: 05 752 - 7474.
UTelqfax gemeente: 05752-7444.
MHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 lot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot f 7.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdag/norgen van 9-10 uur f n
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
1J.00 uur en volgens afspraak.

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

19juli 1995
Bouwbedrijf H.J. Kok Lochem, voor
het bouwen van twee woningen op
Kcrkwcidc 25 en 27 in Kranenburg.
20 juli 1995
W.M.M, de Leeuw, Ruurloseweg 65a
in Vordcn voor het bouwen van een
overkapping.
21 juli 1995
G.J. Eggink en J.A.H. Schotman, In-
sulindelaan 23 en 25 in Vordcn, voor
het vergroten van twee woningen.

Deze bouwaanvragen k u n t u geduren-
de de openingstijden inz ien bij de sek-
tor Grondgebied in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

Op 18 j u l i 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer H.J. Tennissen voor het uit-

breiden van een woning op het per-
ceel Ruurloseweg 69 in Vordcn;

- de heer D. van Asscl t voor het bou-
wen van een overkapping op het
perceel Zulphcnscweg 18 in Vor-
den;

- de heer J. Dekker voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
hetJebbink51 JnVorden;

- Atomica Homma Kunststoffen
B.V. voor het plaatsen van een erf-
afscheiding op het perceel Han-
delsweg 2 in Vordcn.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
Ie dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, scktor
Grondgcbicd, navragen.

Het college van burgemeester en wet-
humlcrs heeft de volgende meldingen
van bouwvoornemens geaccepteerd:
- de heer R.J. Immink voor het bou-

wen van een bergruimte op hel per-
ceel Gazoorwcg 2a in Vordcn;

- de heer P. van Zeeburg voor het
uitbreiden van een woning op hel
perceel Ju l i ana laan IS in Vorden;

- de heer A.G. Gotink voor het bou-
wen vaneen bergruimte op hel per-
ceel Lankampweg 2 in Vorden;

- de heer J.A. Hissink voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel Ruurloseweg 89b in Vorden.

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

Op produMen die na
gebruik bij het huis-
houdelijk chemisch
afval horen, staat
sinds kort dit leken.
Ziet u dit leken, houd
het afval dan apart en
lever het in op de
gebruikelijke manier,

Zo werkt u mee aan een beter milieu.
voor dank.

Meer weten? Bel voor een gratis folder,
Distfibutieccnlrum VROM; 079 - 449 449

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
flfl^fmriinfm Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is

van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen
bezwaar worden afgegeven. Een formul ier hiervoor is op het gemeentehuis te
verkrijgen.

ERKIEZINGEN WATER SC H AP SB E STUUR

De vier waterschappen in Oost-Gcldcrland houden op 14 november 1995 ver-
kiezingen. Voor het ccrst'kan vrijwel iedereen vanaf 18 jaar kandidaat worden
voor het algemeen bestuur van het waterschap. Dit komt doordat de nieuwe
categorie 'ingezetenen' voor het eerst bij de verkiezingen wordt betrokken. Dit
zijn alle inwoners van het watcrschapsgcbied, dus ook de-huurders. Een van de
voorwaarden voor kandidaatstelling is dat minimaal tien mensen uit de catego-
rie en de kieskring waarvoor de kandidaat verkiesbaar wordt gesteld, de kandi-
datuur steunen. Door één van deze ondersteuners wordt de kandidaat ook opge-
geven. Dit kan ui ts lui tend op 12 september 1995 tussen 8.00 en 19.00 uur in de
waterschapskantoren. Het waterschap van de Berkcl stuurt u op verzoek een
informatiebulletin met gegevens over de voorwaarden en de procedure van de
kandidaatstelling. Voor inlichtingen kunt u contact met het waterschap opne-
men op telefoonnummer 05730-51201.

•!» VERBOD ONTTREKKEN WATER AAN
WATERSCHAPSLEIDINGEN

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap van de Berkcl maakt bekend dat dooi-
de aanhoudende droogte de toevoer van water de afgelopen dagen sterk is terug-
gelopen. Om de stuwpcilcn zo goed mogelijk te handhaven en het weinige
beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen met het oog op de instandhou-
ding van het grondwaterpeil is met ingang van 15 jul i a.s. het onttrekken van
water aan de waterschapsleidingen voor beregening of bevloeiing tot nader
order voor een ieder verboden. Dit houdt ook in dat houders van een kcuront-
hcffing om water voor beregening te onttrekken, die beregening ingevolge de
voorwaarden van die ontheffing direct moeten staken.

."VRIJSTELLING OVERGANG AGRARISCH NAAR
WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van Vordcn willen, met toepassing van artikel 7
Hd 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982', vrijstelling verlenen voor
de overgang van agrarische- naar woondoclcindcn voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Vordert, sectie L, n r. 262, plaatselijk bekend Hackfortselaan 4
om medewerking te kunnen verlenen aan de plannen voor het verbouwen van
de boerderij tot burgerwoning. De op het bouwplan betrekking hebbende bouw-
en situatietekeningen liggen van vrijdag 28 j u l i toten met 1 1 augustus 1995 op
de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves t ing en ruimtelijke ordening c.a.
(koetshuis) icr inzage, met de mogelijkheid om hiertegen in die periode schrif-
telijk bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

GEMENE VERKLARING VAN GEEN BEZWAARGEt

Burgemeester en wethouders hebben het voornerren om, met toepassing van
artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedepu-
teerde staten bij besluit van 19 augustus 1986, nr. RO86.28587-ROV/G52I4
afgegeven 'algemene verklaring van geen bczwa.ir', medewerking te verlenen
;i;in een plan voor hel bouwen van een carport opj^fcpcrceel kadastraal bekend
gemeente Vordcn, sectie K, nr. 6971 en plaatselijl^ckend Wilhelminalaan 26.
De op hel plan b e t r e k k i n g hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van vrijdag 28 ju l i 1995, gedurende twee weken, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisves t ing en ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan hun col-
lege kenbaar worden gemaakt.

•TMILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

Wet milieubeheer openbare kennisgeving melding (art. 8.41, lid l en 8.19, lid 3)
In het gemeentehuis van Vorden, scktor grondgebied, buro m i l i e u , op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en i n l i e t
Dorpscentrum in Vordcn op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur (tussen 29
j u l i en 28 augustus 1995 is het dorpscentrum wegens vakantie ges-loten; de
betreffende stukken kunnen na afspraak in het gemeentehuis worden ingezien
(doorkiesnummer7485))
ligt van 28 j u l i tot en met 25 augustus 1995 ter inzage:
ccn melding algemene maatregel van bestuur, (artikel 8.41, lid I ) van:
- maatschapJ.cn A. Zcnts, Ruurloseweg 119,7251 LD Vorden

voor het van toepassing worden van het Besluit inclkrundvcehoudcrijen
Milieubeheer op een reeds opgerichte mclkrundveehouderij (revisie) nphet
perceel Ruurloseweg 119 in Vorden;

- de heer A.J.G. Rosscl, Kockockstraat 13,7233 PB Vierakker
voor het wijzigen van een mclkrundveehouderij op het perceel Koekoek-
straat 13 in Vierakker;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
- de heer A.G. Gotink, Lankampweg 2,7251 PM Vordcn

voor het bouwen van een werkluigenbcrging op het perceel Lankampweg 2
in Vorden.

Deze wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu.

ASPOORT'EN EUROPESE IDENTITEITSKAART

Voor het reizen naar hel buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig
reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese iden-
titeitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het rei-
zen m de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-lan-
den). Beide documenten zijn vijf jaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort aanvragen!
Bij het aanvragen vaneen paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort of toeristenkaart/idcntiteitskaart meebrengen. Als de aanvra-
ger staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
K u n t u bij het aanvragen van ccn nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u ccn ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voor-
zien van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebe-
wijzen wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een
reisdocument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van
een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f 25,—. Is het vermiste
reisdocument afgegeven in ccn andere gemeente, dan kan er niet direct een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die
gemeente moet worden opgevraagd.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van ccn Europese identiteitskaart. Voor een paspoort
geldt dat voorkinderen vanaf i 8 jaar. Personen die onder curatele staan hebben
de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toe-
s temming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit ach-
teraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van ccn reisdocu-
ment is zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar- tcrwijl-u-wacht'-service mis-
schien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw
begrip wanneer het n ie t l u k t .

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
„Zo, la'w hier maor 's un hötjen rosten, 'k beginne zo zuutjesan dors te
kriegcn en dizze bankc is nog mooi vri 'j.''
Wi'j waarn met Riek en toon van de Spitsmocs un ende an ut rondtocrn,
met de fietse wel te vestaon. D'r was deur de fietsclub ok wel un route
uut-ezct, dizzen zondag, maor Toon fietst liever maor rond nao eigen
goddunken. „Wi'j kent 'n Achterhoek wel zo goed da'w zelf wel wet
wa'w ut mooiste vindt", zege alticd, en daor kö'j vrca met hemmen.

De vrouwluu hadn tassen vol ettcn en drinken mct-cnommcn, dan
waa'w neet afhankelijk van of t'r op un terrasje nog wel plaatse was. met
mooi weer op zondagmeddag wil dat nog wel 's tegcnvaln.
„'t Is hier wel iets röstuggcr as op de bradcrie vcgangc dondcrdag-
aovund, hier kan 'k ut wel un paar uur uutholn", zei toon, ondcrwicl c un
alkoholvri 'j pilsjcn deur ut halsgat lect glicrn.
,,'k Dachc da'j zo'n hekkcl an de braderie hadn, wat doe'j d'r dan hen?"

„Och jao, Riek wil d ' rok wl 's uut en dan mo'j wel 's met ummc de lieve
vrca in huus te bcwaarn".
„'t Was t'r nog wel druk nao 'k ehcurd hcbbe."
..Och jao, bier wodn d'rzat vckoch maor wieter was ut net Baoksc karm-
sc, hier en daor un kraom. At de vcschillcnde vcrcnuggingcn neet mct-
deijcn konnen ze ut hele zaakjcn wel opdoeken.

Oavcr opdoeken cpraot, hc'j ehcurd dat de Sorbo mc.schicn Vodd'n u u t -
gect?" 4fc
„Jaodat zaog ik vcurug^ wckkc in 'Contact'."
„Zoln ze dat echt menen? '
„Gleuf maor vaste en zeker, die luu heb de boek vol van de bczwaor-
schr i f tcnenutgcsoldaormctdcurdcR.v .S .Zezi ta l meer as un half jaor
op de uutspraok te wacl^n en ze heurt maor niks. Dan Hip ow de gallc un
keer oavcr." ^B
„Waorumrne zol dat zolange duurn?"
„Och.mcschicn wet ze wel neet goed hoe of ze d'r met an mot."
„Maor wat dan now?"
„Daor is maor ene gocic oplossing: De gemeente mot zien dat ze in de
buurtc van ut industrie-terrein grond kricgt waor de Sorbo kan bouwen,
now, maor ok later vcur uutbreiding. Want de Sorbo mag dan wel zegge:
dit is de laattc keer da'w bouwt, bi 'j un goedlopend en -geleid bedricf as
de Sorbo kö'j dat nooit zeggen. Want dan is t'r op un gegeven moment
stilstand en dat wil zeggen achteruutgang. En dat zal ut leste wean wat de
Sorbo zelf wil."
„Dus volgens ow mot de gemeente ut veurtouw nemmen?"
„Zondermeer. Die paar buur luu kun t natuurluk ok die bczwaorschrift'n
an de kante leggen. Maor dat doet ze toch niet, die blieft toch drammen.
Net zoas oavcr de drukkcri 'je die daor ok stcct. Dat holt ok nog steeds an.
Nee, de gemeente mot noc ut veuitouw ncmmcn, allcnc dan blif de Sor-
bo hier en blif Vodd'n un plaatse van bctcikcnis, bi 'j ons ind 'n Achter-
hook."

H. Lcestman

Behalve een beperking in hoogte en
duur van de uitkering kent de nieuwe
W.A.O. ook nieuwe en strengere keu-
ringseisen. Langzaam maar zeker
wordt duidelijk dat die strengere eisen
ervoor zorgen dat het aantal
W.A.O.ers aanzienlijk gaat dalen. De
strengere beoordelingscriteria wor-
den behalve op de nieuwkomers Ook
toegepast op bestaande W.A.O.ers die
op l augustus 1993 jonger waren dan
50 jaar.
ïn welke mate iemand arbeidsonge-
schikt is, wordt bekeken aan de hand
van het begrip (gangbare arbeid).
Daarbij gaat het om de vraag in hoe-
verre iemand met gangbare arbeid
nog een voor hem gebruikelijk inko-
men kan verdienen. Bedoeld wordt
algemeen geaccepteerd werk dat - ge-
let op de medische beperkingen - nog
kan worden gedaan. Het vroegere be-
roep en de opleiding spelen daarbij
echter geen rol meer. De keuringsarts
maakt een lijst van wat iemand nog
wel of niet kan doen. Aan de hand van
die lijst wordt er in de computer ge-
zocht naar functies die iemand nog
zou kunnen vervullen. De drie func-
ties met het hoogste loon zijn bepa-
lend, waarbij de middelste van die
drie als uitgangspunt geldt voor wat
iemand nog geacht wordt te kunnen
verdienen. Het verschil tussen het
vroegere loon en wat iemand nog kan

verdienen, bepaalt vervolgens de
hoogte van de uitkering.
Zo was er iemand die f 50.000,00 per
jaar verdiende en vanwege rugklach-
ten zijn werk niet meer mocht doen.
De computer van de G.M.D. vindt
verschillende functies die hij nog zou
kunnen vervullen. De middelste van
de drie hoogstbe tal ende functies
bleek die van kassier. Daarmee zou
hij nog f 40.000,00 per jaar kunnen
verdienen. Hij verliest dus 1/5 deel
van zijn inkomen en wordt overeen-
komstig voor 20 % arbeidsongeschikt
verklaard.
De mate van arbeidsongeschikt wordt
uitgedrukt in een percentage en dat
percentage bepaalt op zijn beurt weer
het uitkeringspercentage. Vermenig-
vuldigd met het zogenaamde (ver-
volg) dagloon vindt je aldus het be-
drag van de uitkering. Dat dagloon is
het loon (inclusief o.a. vakantietoe-
slag en eindejaarsuitkering) dat ie-
mand gemiddeld per dag verdiende.
In totaal zijn er 7 arbeidsongeschikt-
heidsklassen met bijbehorende uitke-
ringspercentages. Een W.A.O.-uïtke-
ring is een bruto bedrag dat op dezelf-
de wijze wordt behandeld als loon. Er
wordt dus overhevelingstoeslag bij-
geteld en de gebruikelijke premies
worden ingehouden.

MrdrsB.HJ.deRegtFB

Diploma/wemmen
In het Vordense zwembad 'In de Den-
nen' hebben Lindy Lubbers en Lies-
bcth Koren het diploma snorkcldui-
ken vaardigheid H behaald. Voor di-
ploma A slaagden: Carin Wagen-
voort, Mark Krocsbergcn, Sandcr
Heijink, Mark v.d. Pol, Patty Schmidt,
Denisede Hart, Ruud Vlogman, Jorrit
Hartclman, Duco Veen, Esther Pas-
man, Martine Dijkman, Claudia Vet,
Fcmke Macarc en Myron Lcfcrink.
Diploma B: Debbie Schepers, Kevin
Dziggel, Joost Bloemendaal, Kimly
Besseling, Bart Stokman, Rob Knocf,
Frank Brunsveld, Marloes Mculen-
broek, Floor Hendriks, Valerie v.d.
Waal en Christiaan Nijman. Basisdi-
ploma: Bas Brunsveld, Sandcr
Draaycr, Liscttc Dijkman, Joycc Kra-
jcnbrink. Iris Wassink, Cocn Nïcu-
wcnhu i s , Bram Bosma, Harmen
Klaasscns, Thicrry v.d. Waal en Jo-
ricnkc Hcbbink. Zwemvaardighcid I:
Andrc Arfman, Linda Vriend, Mandy
Haverkamp, Rudolph Harmscn,
Maaike Stokkink, Nicnke Wclle-
wecrd, Claudia Reindcrs, Kelly Pe-
ters, Marieke Ringlcvcr, Marjolein
Vriclink, Locs van Bemmel, Annet
van Til, Sandra Loycnaar en Ellen
Besselink. Zwemvaardighcid II: Min-
kc Hartman, Wouter Pelgrum, Bart
Pclgrum, Bart Laarkamp, Kim van
Gcmmcrt. Moniek Mculcrnan, Robcrt
Fransen, Peter Fransen, Irma Lcyc-
naar en Anja Bessel ink. Zwemvaar-
dighcid I I I : Miirije Pcllcnbcrg, Annc-
mic Nijhof' . Hel volgende diplomaz-
wcmmen vind! plaats op 12 augustus.
Het procfzwcmmcn wordt gehouden
op 9 augustus. Tol op heden hebben in
het Vordense /wembad dit seizoen
140 personen een /wemdiploma bc-
haald.

LR en PC de
Gaafschap
Op 22 en 23 ju l i werd in Geestere n ik
springwcdstrijd voor paarden gehou-
den. Wim Lcnselink met Ikc behaalde
bij het L-springen de eerste prijs in het
klassieke parcours en de negende
prijs in het jaehtparcours. Hij werd te-
vens geselecteerd om de Kring Ach-
terhoek Noord te vertegenwoordigen
bij de Gelderse Kampioenschappen
op 19 augustus in Epe. Joricn Hcuve-
link met Elfricdc won de vijfde p r i j s
met het L-springen jacht. Heleen
Klein Brctclcr met Hich-Hikcr werd
derde bij het B-springen. Simortc
Bauw rrfcl He de Solcil behaalde de
zevende plaats bij het B-springen.
Nikki Woestenenk werd met Igor op
22 ju l i bij de Gelderse Kampioen-
schappen in Lichtcnvoordc de tweede
prijsindcL-dressuur.

ENDA
JULI:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wchme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
26 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vordcn
26 St.Lindcsc Molen,

theatervoorstelling
26 ANBOKlootschictcnbij ' tOldc

I . e t t i nk
26 Welfare, handwerken Wchmc
27 VVV Rondleiding kasteel
27 VVV Spookrit per fiets
27 Staringavond Wildenborch
29 Beach-party
31 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn

AUGUSTUS:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wchme.
Jeu de boulesbaanbijde Wehmc
dagelijks geopend, infobïjdc
receptie,

l VVVHuifkartocht
1 VVV de Vijf sprong, bezichtiging
! VVV Bezichtiging Pinctum de

Belten
2 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
2 Lindese Molen,

theaiervoorscclling
2 ANBOKIooischietenbVtOldc

Lct t ink
3 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
3 de Snoekbaars, Viswcdstrijd
3 VVV Spookrit per fiets
3 Staringavond Wildenborch
4 VVV Concert Zomerorkest

Nederland
5 Agrarische fietstocht Plattelands-

vrouwen
6 Open luchtdicnst kasteel Vorden
7 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
8 VVV Huifkartocht Stationsplein
8 VVV Bezichtiging Pinetum de

Belten
9 VVVAvondwandclingDcn

Bramcl
9 yv V Rondleiding Kasteel Vordcn
9 Lindcsc Molen,

theatervoorstelling
9 ANBOKlootschietcnbij'tOlde

Lettink



Aartsen ruilt vlag met Jamboreeganger

Afgelopen weekend ontving loco-burgemeesier Ria Aartsen een vlag uit handen van Martijn Bos. Over een week -uilen
Martijn en een groepsgenoot uit Hengelo van de David Alford Groep uit Vorden deelnemen aan de !8e Wereld Jamboree
in Dronten. Om de gemeente alvast in de Jamboreeslemming ie brengen, wisselen de jongeren een Jamboreevlag om
tegen de gemeentevlag. Het is de bedoeling dat in dit geval de gemeentcvlag van Vorden van l tot IJ augustus op het
Jamboreelerrein zal wapperen. De Jamboreevlag prijkt tijdens die periode aan de vlaggestok van het gemeentehuis in
Vorden. In totaal zullen in Dronten zo'n 25.000 deelnemers en medewerkers aanwezig zijn. Uit Vorden neem! dus scout
Martijn Bos aan de Jamboree deel. Gedurende een jaar heeft hij zich op dit zeer speciale zomerkamp kunnen voorberei-
den. Kamperen doen scouts wel vaker. Met zoveel nationaliteiten tegelijk koml er toch we! een hele dimensie bij. Om ook
de bewoners van Vorden in hetjamboreegcvoel te laten delen vond de uitwisseling van de vlaggen plaats.

S«w**

Veiling voor
Dorpskerk
slaat aan bij
bevolking
De geldwervingscommissic van de
actie 'Samen sterk voor de Dorps-
kerk1 heeft de afgelopen weck allerlei
leuke reacties gehad op het nieuws dal
op20cn2 l oktober een grote vei l ing
wordt gehouden ten bate van de
Dorpskerk, Ook zijn er al diverse
mensen die spullen aanbieden voorde
twee dagen in oktober. Zo zegde
schilderes Riek Schagen toe een spe-
ciaal schilderij te maken voor de vei-
ling. 'Maar we zijn nog maar aan het
begin', zegt de heer L.G. Wccvcrs die
samen met WJ. Korncgoor de verant-
woordelijk is voor de vei l ing.
Ook in de verschillende buurtschap-
pen die Vorden telt is er zeer enthou-
siast gereageerd op de veiUngactic.
Deze weck zal daar huis aan huis een
brief worden bezorgd over de werk-
wijze van deze actie. Om misverstan-
den te voorkomen zal diegene die de
goederen bij de mensen komt opha-
len, een Icgetimatickaart bij zich heb-
ben. Het dorp heeft als hoofddepot-
houdcrdehecrG. Harmscn. Maandag
31 ju l i wordt er om 19.30 uur een
werkbespreking gehouden voor de
groep 'Dorp Vorden' bij drukker i j
Wcevers. Ook diegene die niet zijn
benaderd voor deze bespreking en
zich toch willen inzetten voorde vei-
ling zijn van harte welkom.

De poth ouders
J. Kornegoor, Wildenborch,
tel. 6644/6638
E. Gotink, Mcdler/Wicrssc,
te 1.6897
H. van Rhijn, Kranenburg,
tel. 6807/6759
H. Schouten, Dcldcn,
tel.3180/1673
M. Oudenampsen, Hackfort,
tel, 2948/1525
J. Korncgoor, Linde,
tel. 66! 8
H. Rouwenhorst, VeLswi jk,
tel. 1285/1518
B. Rosel, Dorp Vorden,
tel. 1673
G. Harmsen, Dorp Vorden,
tel. 1486/1010

Het tweede telefoonnummer is liet
reserveadres. Om misverstanden
te voorkomen zal diegene die bi j u
spullen komt afhalen zich
legitimeren met een kaait.

Organisatie:
WJ. Kornegoor (tel 1525) en
L.C. Weevers (tel 1404 of 1010).

Eindkeuring van
kalveropfokclub
Op zaterdag 15 ju l i hield de kalverop-
fokclub Hengelo- Vorden-Ecfdc i K -
jaarlijkse eindkeuring. In verband
met het niet doorgaan van de fokdag
in Eefde op vrijdag 14 ju]i was hel ge-
beuren een dag later vastgelegd en ge-
zien de weersomstandigheden een
uitstekende beslissing. De jongelui en
hun kalf waren de laatste maanden
driemaal bezocht door een jury en de
kalveren werden beoordeeld op toilet.
manier van voorbrengen, huisvesting,

weide en tol slot moesten de jongelui
iri ccn boekje bijhouden welke af-
stamming het kalf heeft en hoeveel
voer het dier per dag krijgt.
De uitslag van de deelnemers die voor
hel eerst meededen was als volgt: l.
f:Jles Zcj^, Vorden, 233 punten; 2.
Jordi B^Bds, Warnsvcld, 221,5 pnt;
3. ( l i js Compas, Toldijk, 216,5 pnt.
Uitslag deelnemers voor de tweede
keer of meer: l. Rcmco Regelink,
Hengelo, 261 pni; 2. Arian Rcgeünk,
Hcngel^^7,5 pnl; 3. Justus Vriend,
Vorden wPi-tick Berends, Warnsvcid.
233 pnt.

Weekendrecept
Vlogman
Speklapjes op de barbecue

Bereidingstijd: 15 minuten
Marinecrtijd: 2 uur

Benodigdheden voor 4-8 personen: 8 dunne spcklapjcs met dun
zwoerd, 2 ectlcpels oranjc-marmclade, l mespunt kaneelpoedcr, l thee-
lepel gemberpoeder of djuhc, zwarte peper uit dcmocln, l mespunt
kruidnagel poeder, l'/: ectlcpcl kctjap manis. 8 ectlcpels slaolie, 2 ge-
perste tcentjcs knoflook, l middelgrote geraspte ui. '/: eetlcpcl gek-
neusde roze m a rij nb landje s, l mespunt tijmpoeder of '/2 thcelcpel verse
tijmblaadjcs, l k le in mcspuntje focliepocdcr, '/2 deciliter rode wijn,
enkele takjes verse of gedroogde t i jm, rozemarijn en lavendel.

Benodigd keukengerei: kcukenschaar of snijplank en keukenbijltje, 2
kommen, garde, 2 diepe borden of schaaltjes meteen platte bodem, bar-
becue, aansleckblokjcs, houtskool, kwast, lange barbccucvork, vlees-
vork of-tang.

Bereidingswijze:
K n i p of hak het zwoerd om de 2 centimeter tot aan het vlees in. Verdeel
de lapjes desgewenst overdwars in tweeen.
Maak in een kom een marinadc van demarmeladc, het kaneelpoedcr, het
gemberpoeder, peper, liet kruidnagelpoeder, de kctjap en 3 ecttcpels olie.
Klop de ingrediënten goed door elkaar.
Meng in een tweede kom de knoflook, de ui. de rozemarijn, het tijmpoe-
der, het focliepocdcr, de rode wijn en 3 ectlcpels olie tot een marinadc.
Verdeel de spcklapjcs over 2 diepe borden of schaaltjes meteen platte
bodem. Schenk de eerste marinadc in hel ene en de andere in het tweede
bord. Keer de spek lappen en zet deze koel weg.
Steek de barbecue aan en laat deze goed voorwarmen.
Neem de roosters van de barbecue en plaats de 'roosters weer boven ht
vuur.
Neem de gemarineerde spcklappcn uit het vocht en laat deze ui t lekken.
leg de lappen op het rooster, bestrijk de bovenzijde met wal olie en laat
ze aan de onderzijde mooi krokam grilleren.
Keer de lapje na 3-6 minu ten , afhankelijk van de warmte van de barbe-
cue. Gebruik hiervoor een lange vork of ccn vleesumd. Keer het vlees
regelmatig en verplaats het over het rooster, zodat alle lapjes ongeveer
gelijkmatig gegrilleerd worden.
Neem de lapjes van h c l v u u r als deze mooi van kleur en gaar zijn. En
serveer ze direct zodat ze knapperig krokant kunnen worden gegeten.

Tip van de kok: Geef er stokbrood, vers geroosterd volkorenbrood of in
aluminiumfolie geroosterde aardappels bij. Zorg voor ccn frisse rauw-
kostsaladc en enkele dipsauzen.
Een smakel i jke vruchtendipsaus is snel gemaakt van I ectlcpcl citroen-
sap, l geprakte banaan, 2 ccllcpcls mayonaise, 1/2 lïjngesnippcrdc zure
appel en het in kleine stukjes verdeelde vruchlvlccs vaneen rijpe mango
of 2 perziken.
Snijd de spcklappcn na het marineren in grote stukken en rijg deze aan
een spies om en om met grove stukken ui.

Bij ons zorgen

SERVICE EK VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208
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ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 &X Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

'DE ACHTERHOEK'

FIETSV^RDAAGSE
'DE ACHTERHOEK'

van l t/m 4 augustus

Opgave: zaterdag 29 juli, zondag
30 juli, maandag 31 juli
van 10.00-17.00 uur bij
promotiewagen in
centrum van Laren (Gld.)

Routes: 25,40,60 km

Starten Finish: Laren

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galléestraate, Vorden, Tel, 1750

Terug van
vacantie

Open op
donderdag 27-7Specialiteit

Zwanehalzett!

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140x19 L 5,7 m f 17,50p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14,-p.m2

Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145div. Lv.a.
(2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3.25 p.m

Buitenvelderweg 1 - RUURLO - 05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving
ontwerp-bestuit

Algemene wet bestuursrecht (art, 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op 'werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tol 16.00
uuren:

b. het dorpscentrum in Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur (tussen 29 juli en 28 augustus
1995 is het dorpscentrum wegens vakantie geslo-
ten; de betreffende stukken kunnen na afspraak in
het gemeentehuis worden ingezien (doorkiesnum-
mer7485)}

ligt vanaf 28 juli 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer D.W. Borgman
straat en huisnummer: Heerlerweg 1
postcode/gemeente: 7233 SG Vierakker
adres van de inrichting: Heerlerweg 1 in Vierakker

om:
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een melkrundveehouderij

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe 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 inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 25 augustus 1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

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

Datum: 25 juli 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. Ë.J.C. Kamerling.

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax. 7444



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. var 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20,30 uur;
zal van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uorden bv
plavuizen — natuursteen —wandtegels — sanitair

Kerkhollaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

HOLTSLAG
Spoorslraat 28, 7261 AE fluurlo
Telefoon; 05735 - 2000
Fax- 05735 -3317 BOUWMATERIALEN BV

Tijdens de bouwvakvakantie

van 28 juli t/m 18 augustus zij wij alle dagen

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

Koopjesjagers kunnen nu nog voordeel

halen bij Helmihk Meubelen. Voor elk is er wat wils in

de laatste fase van ons opruimingsfestijn: romantische

slaapkamers, moderne leren bankstellen, eethoeken,

rieten fauteuils, tapijt, gordijnstoffen en nog veel meer

voor verbazend lage prijzen. Kom snel profiteren!

ANTÏVLEK KEUKENTAPIJT
200 breed van 69,95 nu OP=OP

PARADE VELOURS TAPIJT
400 breed in rost of /.alm
van 159,-nn OP=OP

ook leverbaar op 500 breed in blauw

van 198,75 voor OP=OP

PROJECTTAPIJT
400 breed i» row of rood

wn2S9,-ffli OP=OP

DESSO "NOVELDA"
/\va»r woonkamertapïjl 400 breed

vun 225,- nu

DjsJJ

"•i

39,-
9950
125,-
119,-
198,-

VITRAGES OP DIVERSE HOOGTES
Van de rol
NU UITZOEKEN PER METER 9,"

2 + 2'/ï-ZITS BANKSTEL
Bekleed ma zeer sterke \ d < j m - s . in vele dessins leverbaar
look iiK-i bijpassende lituteuil
t'ii (-zitsbank)
Opruimingsprijs

SALONTAFEL MET LADE
Opruimingsprijs

MASSIEF GRENEN MEIDENKAST
Mei latk;n en tk'urljc:-
Opruimingsprijs

2-ZITSBANK
Mei romantische
dessins t oi
Opruiniingprijs

Als 2'/2- n

ALLE TAPIJTEN
WORPEN 6RATIS

6EMETEN EN
met uitzondering van
trappen en couponnon!

SLAAPKAMER
In groen of blauw lak mei blank beukenhom.
k-vcrbiiiii- in 140, I b O e n 1 80x200 cru.
Ledikanl 140 br. mei 2 nachlkaslun nu

LINNENKAST
4-deurs k«isl mul 2 spicgcldeuren nu

799,
999,

1095,-
1250,-

ZOMERDEKBEDDEN
met soepele holvezelvulling

lïenpersooiis Opruimingsprijs nu O V j1

E'wecpcrsoons Op ru i m i n gsp rijs nu ÖV^1

Lils jumeaux Opruimingsprijs nu l OV^'

SLAAPZAKKEN DIVERSE DESSINS
NU UITZOEKEN VANAF

Zulphenseweg 24 Tel. 05752-1514
meubelen

MAAKT HET MOOI EK Bil U THUIS
, ).W. Hagcmanstraat 5 Tel. 05454-74190 LAAKHUKI. 11.

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

f ^— ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

fashion t

MAATWERK IN BOUWWENSEN!
Uw dakramen

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1995 ve'artöeren ook
uw teleloon- en fannummcrs. Wi| tonen u
een gebed nieLwe collectie ofiginele

• 'irisküartcn. Ook voor aanpassing
van uw la«- en niodcmnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NEDERLAND BELT TOT TIEN'

VELUX
SI*«rvol onder dak

bijna

Onze gehele
zomercollectie

volledig met
afgeprijsd.50°/c

Vanaf woensdag 26 juli
tot en met zaterdag 29 juli

geven wij op de afgeprijsde prijs een

KANSMND

Word nu donateur
Bel 06-300121

f act i ]«f minutir)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

• extra ruimte • inval van daglicht
perinanettte ventilatie * accessoires naar wens

„door ons op maat geplaatst,
Desgewenst bouwen wij er een compleet huis omheen,

Geïnteresseerd?
Eén telefoontje, en wij geven u volledige informatie, NVOB

BOUWBEDRIJF
ROUWENHORST RUURLO

Barchemseweg 14A «7261 DC Ruurlo

TeL: 05735 -1363 • Fax.: 05735 - 3515

kassakorting
van 2O%Ü!

Loop even binnen mant het loont nu zeker tie moeite.
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE?

OLDEiNHAVI ZORG1
VOOR BE 'ROUWBAAR

INSTAL.A1 EWI-RK!
Installatiebedrijf Oldenhave is een f uil-service installatie-

bedrijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van

kennis, vakmanschapen ervaring. Mede door de snelle

technische veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-

date te blijven. We beschikken over een team goed opgeleide

vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatiewerk.

Bel gerust voor een vrijblijvend advies of offerte.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-18383.

Cffltt-J INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGENBZUTPHEN1ULFT


