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Herdenking
zondag 4 mei 1997
Op zondag 4 mei 1997 vindt de jaarlijkse herdenking
plaats van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in
het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerking met de raad van Kerken
het programma van deze herdenking als volgt samengesteld:
19.00 -19.40 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden;

het Vordens Mannenkoor zal wederom medewerking
verlenen.

19.50 uur: vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te
Vorden naar de graven van de geallieerden en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 uur: twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsig-
naal;

20.02 uur: last post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden;
- het comité 4 en 5 mei Vorden.
Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied:
'Boven de sterren', waarna iedereen in de gelegenheid
wordt gesteld om een persooi^Jce bloemenhulde te
brengen.

Dit jaar verwelkomt het comité 4 en 5 mei Vorden de heer R.G. Harris en zijn
zoon, die de herdenkingsplechtigheid zullen bijwonen. De heer Harris is de
zoon van Flying officer Raymond Harris, die in 1943 j^orden is gesneuveld
en begraven ligt op de Algemene Begraafplaats te VowPn.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur zullen de klokken van de kerken in Vorden lui-
den. Het comité verzoekt eenieder om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te han-
gen. De Horeca is verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur
tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders ten
gehore te brengen.

W E E K E N D D I E N S T E N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden bestaat W jaar

Vrijwilligers worden door
SWOV in het zonnetje gezet
De Stichting Welzijn Ouderen
Vorden vierde afgelopen donder-
dagmiddag haar 10-jarig bestaan in
de grote zaal van verzorgingscen-
trum De Wehme. Tijdens deze bij-
eenkomst werden de ruim honderd
vrijwilligers waarmee de stichting
Welzijn Ouderen Vorden werkt in
het zonnetje gezet. De vrijwilligers
kregen een warm- en koud buffet
aangeboden dat mede was mogelijk
gemaakt door een financiële bijdra-
ge van de Woningstichting Thuis
Best.

Wethouder M. Aartsen-den Harder
stond aan het begin van de bijeen-
komst stil bij het vele vrijwilligerswerk
dat in onze samenleving wordt ver-
richt en bedankte de vrijwilligers van
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
voor hun inzet. "Als gemeentebestuur
hebben wij de vrijwilligers hoog in het
vaandel staan. Dat moet vandaag nog
maar eens helder gezegd worden", al-
dus Aartsen. In de ogen van mevrouw
Aartsen is een een vrijwilliger iemand
die zich niet vrijblijvend inzet binnen
de gemeenschap en het daardoor mo-
gelijk maakt dat tal van actviteiten op
velerlei gebied kunnen blijven plaats-
vinden. "Zonder deze honderden vrij-
willigers in Vorden - en landelijk spre

ken we zelfs over honderdduizenden -
was het waarschijnlijk slecht gesteld
met instellingen en verenigingen op
het gebied van welzijn, sport, sociaal
cutureel werk en ouderenwerk. En dan
mogen we zeker ook al diegenen niet
vergeten die zich vaak minder georga-
niseerd inzetten op het gebied van de
mantelzorg", aldus wethouder
Aartsen.
Ook voorzitter A. Kroes van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden stak
zijn waardering voor het werk van de
vrijwilligers niet onder stoelen of ban-
ken. "Ik denk dat in de komende jaren
binnen de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden het accent steeds meer op het
pure vrijwilligerswerk komt te liggen.
Daarom ben ik ook zo blij dat wij op dit
moment al een hele grote groep vrij-
willigers hebben waarop we kunnen
rekenen. Het liefst zou ik iedereen per-
soonlijk met een bos bloemen willen
bedanken. Helaas heb ik maar drie boe-
ketten beschikbaar", aldus Kroes.
De eerste bos bloemen was bestemd
voor wethouder Aartsen. Het tweede
boeket ging naar Ellen Broekhuizen die
tien jaar geleden als eerste staffunctio-
naris bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden werd aangesteld. De laatste bos
bloemen werd overhandigd aan de hui-
dige coördinator Louise van Uden.

Hervormde Gemeente
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. C. van Dorp uit Zel-
hem; 19.00 uur 'Dodenherdenking ds. H.A.
Speelman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 mei 10.00 uur dienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem; 19.00
uur Dodenherdenking in de Ned. Herv. kerk,
voorg. ds. HA. Speelman.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 mei 17.00 uur Eurcharistieviering,
volkszang.
Zondag 4 mei 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 3 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 4 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino; 19.00 uur Dodenherdenking
in de Ned. Herv. kerk.

Weekendwacht Pastores: 3-4 mei Pastoor T.
Loefen, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisarts 3-4 mei dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55; 5 mei dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevafteu is er op zaterdag
en zondag spreekuur van ftHprlO.OO uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 3 t/m 5 mei FA Ki^B.ochem tel. (0573)
25 16 84. Spreekuur alleerWoor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoek-
seweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel.
59 28 92.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch

doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 uur per dag, te l . (0575)
51 6463.
Steunpunt Wïrilmu'ijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kami>
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWO V-ka n t oor. Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentmm Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
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.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Inf©dierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Fafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



3 en 10 mei wederom onze

TUIN-DOE-DAGEN
aan de Scheggertdijk 4 te Almen van 10-17 uur

U overweegt de aanschaf van een nieuwe
(zit)maaier? Kom en overtuig uzelf dat u bij ons
aan het juiste adres bent!
Diverse demonstraties
• Castle Garden en White zitmaaiers

100% opvang, ook onder de meest natte
omstandigheden

• Harry en White loopmaaiers
met en zonder aandrijving

• Robin bosmaaiers

Diverse opruimingsmodellen loopmaaiers, nieuw
overjarig:
White zitmaaiers 91 cm met zij-uitworp f 2350,-
2 Castle Garden zitmaaiers met opvang DEMO
2 Castle Garden 2-cyl. met opvang, 2 jaar
2 White LT-30 maaiers met opvang 76 cm
1 Stiga park-2000 hydrostaat, 3 jaar, frontmaaier
2 MTD zitmaaiers, zij-uitworp
1 MTD, nieuw, overjarig met opvang etc. etc.

Tevens informeren wij u tijdens deze dagen graag
over tuinberegening en het slaan van een eigen
waterbron.

Dringend ter inruil gevraagd:
zitmaaiers, leeftijd niet belangrijk

BRINKMAN ******
••••̂ •IBHBHBHB 7218 NG Almen

Tel.: 0575-431297/431663ALMEN B.V. Fax:0575-431210

PRETTIG KOPEN VOOR PRETTIGE PM
vers gesneden i

PREI 500
grom

vers geschropte!

KRIELTJES k»0

198
198

lekker gezonde

BROCCOLI

zoete blauwe tafel

DRUIVEN
Het lekkere dessert

TOETJETOE

Kersen, aardbei, perzik

500
grom

heerlijk sappige

CONFERENCE
PFRFN

(k

Geldig van 28 april t/m 3 mei |

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. H UITIN K
Burg. Galleestraat 3. Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

Heeft u ze al
geproefd?

Onze nieuwe

PECAN
NOTEN-

BROODJES?
Weer 'ns wat anders

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Donor-codicil,

van
levensbelang

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan

I
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 007521511

Vanaf
1 mei GERANIUM M AR KT

• Eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten
in 15O soorten

• Hangend, kruipend, stam en bossig
weer vele nieuwe soorten

• Potterie in alle maten enz. enz.

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406

1500 m2 verkoopruimte
Openingstijden:

ma. t/m vr. 08.00-12.00 en

13.00-18.00 uur, wo. tot 12.00

zaterdag 08.00-12.00 uur

en 13.00-16.00 uur.

KIPFILET:
naturel of gemarineerd

KIPLEKKER
en deze week extra voordelig

DONDERDAG

GEHAKTDAG

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

pampa-
schijven

f9,985 stuks

WEEKEND

KIPFILET
f6,45500 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
GEBR. RUNDERROLLADE

100 gram I lj9O

GEBRADEN GEHAKT

100 gram f

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f2.85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI
1 kilo f6,25

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f Oj95

4 SAUCIJZEN
i- 4 SLAVINKEN

samen f Oj

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG

Ook hef adres voor al uw
huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

Free-wheel
Is t

naar het centrum
Vorden

'» Spo|*iev |̂|rrangeinenten voor alle scp^ten gröc^pen
.:•».' Verhuur ; va|i mountainbikes, steps, skejelers, kano's etc.

Verkoop van skeelers, in-line skates, s|jl|atsen, stêjps,
i'sf langlaufsets en aanverwante artikelen.

De iffj&fader ijjn de klapschaats en -skéeler met

De deur gaat open op l mei a.s. om $.00 uur!

ilbf 30|) iorting op diverse typen Roces in-line skates.
Bij aankoop van een paar in-line skates één gratis les.

Voorlopige openingstijden:
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 13.30 tot

17.30 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur,
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur, maandags gesloten,

andere tijden op afspraak!

SPORT EN
RECREATIE

Zutphenseweg 8
Vorden

Tel. (0575) 55 42 28
Fax (0575) 55 42 53



Hoera,
met 't gewicht van 3970 gram
ben ik op 24 april 1997 gebo-
ren als gezonde zoon van
Hans en Inez en als broertje
van Ramon en Dylan. Ik ben
51 cm lang en mijn naam is

Sidney

Inez de Rozario
Hans Wagenvoort
Ramon, Dylan

Wij vinden het gezellig als je
aan komt, maar liever eerst
even bellen (0575) 55 32 85.

Almenseweg 35
7251 H N Vorden

Komt u ook beschuit met muis-
jes eten?
Gezellig, maar laat ons even het
tijdstip weten

Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken die, in welke
vorm dan ook, mijn 90e ver-
jaardag op 11 april tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

C h r. Tjoonk-
Kamperman

Wiersseweg 57
7261 MB Ruurlo

Voor de vele blijken van me-
deieven en vriendschap die
wij mochten ontvangen voor
en na het overlijden van mijn
man, onze vader en opa

ANTOON MEIJERINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam,
W.G.A. Meijerink-
Schoemaker

Vorden, april 1997

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: 5 bielzen; 13 m
hekwerk; 40 m2 klinkers; 1
donzen dekbed (240 x 240);
2 slaapzakken. Tel. (0575) 55
33 60

• Ik ga verhuizen per 8 mei
1997. Ik wil iedereen die mij
kent of ooit hulp heeft gebo-
den, heel hartelijk bedanken.
Het ga u allen goed! M. Ger-
ritsen-Gerritsen, Marsman-
straat 121, 7002 AZ Doetin-
chem. Oud adres: Hoetinkhof
15, 7251 XM Vorden

• Te koop: Volvo 440 GL
injectie, automaat, b.j. 1990,
km-stand 184.600. Tel. (0573)
46 13 46

• Te koop: toermotor Honda
400 CMT. Tel. (0575) 55 14 10

Op zaterdag 3 mei 1997 zullen wij
om 12.00 uur elkaar het ja-woord
geven in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

Jeroen Oonk
en
Agnes Schot

Hoetinkhof 159
7251 WH Vorden

Wouter Siemes
&
Lianne Bouwhuis

maken van hun trouwplannen wer-
kelijkheid en wel op vrijdag 9 mei
1997 om 12.00 uur in het gemeente-
huis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den.

Ons adres:
Kastanjelaan 12
7221 GD Steenderen

Op vrijdag 9 mei 1997 hopen wij

Lammert Rietman
en
Tbos Rietman-te Kiefte

Hans, Grietje,
an tafel!

knib
knuisje-

3el-knabbel-
3urger, 100 gr. 1

4 sprookjesburgers en
500 gr. speklapjes

f\ palingworst, 100 gr.
25

simsalabimsalade,
heksenbuil 'abracadabra'
100 gr. 2 100 gr.

toverpaté, 100 gr. 195

VLEESWAREN
SPECIAL

heksenworst, 100 gr.

189

215

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Ben je niet bang uitgevallen en hou je
van sfeer en gezelligheid? Kom dan
zaterdag 10 mei op het cowboyfeest bij
Keurslager Vlogman. Voor elk wat wils

samen mef^Pze kinderen en klein-
kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uuM| bodega 't Pantoffeltje §
Dorpsstraaï^l te Vorden.

Donor-codicil,
van lever^belang

Rondweg 4
7251 RV Vorden

Op 9 mei a.s. hopen onze ouders en
grootouders

J. Fleming
l en

H. J. Fleming-Mensink

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid om hen hiermee te feli-
citeren van 15.00 tot 16.30 uur in
café-restaurant De Herberg, Dorps-
straat 10 te Vorden.

De Eendracht 17
7251 GA Vorden

3 mei word ik 30 jaar

Bennie, gefeliciteerd

Hierbij geven wij u kennis van het overlijden van
mijn geliefde man, onze vader en opa

LAMBERTUS GOTINK

* te Warnsveld,
6 maart 1921

t te Vorden,
22 april 1997

Vorden: G.D. Gotink-Arfman

Dronten: Willy Hartmans-Gotink
Jetse Hartmans

Vorden: Marianne Tiessink-Gotink
Bennie Tiessink

Vorden: Gerdien Wunderink-Gotink
Gerrit Wunderink

Almelo: Els Gotink

en kleinkinderen

Strodijk 2
7251 R R Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 26 april plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

AFWEZIG
wegens vakantie
van 3 t/m 9 mei

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

Bedroefd geven wij kennis dat op 76-jarige leeftijd
is overleden onze geliefde broer, zwager en oom

LAMBERTUSGOTINK
ECHTGENOTE VAN G.D. ARFMAN

Zutphen: M.H. Gotink

Zwolle: W.M. Gotink

Warnsveld: G.A. Gotink
B. Gotink-Woestenenk

Vorden: M. Ruesink

Vorden: H. Arfman-Ruesink

neven en nichten

Vorden, 22 april 1997

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekrestau-
ratie en loogwerkverzorging.
Vraag vrijblijvend informatie.
C/B Renovatie, tel. (0544) 46
39 54, mobiel: 06-53433398

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Tweede Pinksterdag 19 mei
markt en podium voor 'ama-
teurkunstenaars en kun-
stenmakers' rondom de cd-
presentatie van Rudolf Slui-
er De Boggelaar, Warnsveld

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• 3 mei a.s. rommelmarkt
bij de molen Het Hoge 66 van
10.00 tot 15.00 uur. Hebt u
nog spullen (geen grote)?
Inleveren 2 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen.
Afhalen kan ook. Tel. (0575)
55 28 71 of 55 30 60



G E M E E N T E

feJe/bon gemeente; (0575) 55 74 74.

^tneente; #>57S) 55 74 44,

• ppe ningstijdett Gemeentehuis;
maandag tot m met vrijdag van
8.30 tot J 2.00 uur v; : : >
tt^nsdagrniddag van 14.00 tuft 1700 üiir.

B Openingstijden MWiotheek:
(ter inzage Eggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag vcm 13.30 tot 2730 UUT;
donderdag van 13,30 tot J Z 30 uut;
vrijdag vahUJO tot 20.30 mr,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Surgemeést€rEJ.C^ Kamerling:
maandagmorgen van 1 1 00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M Aartsen-den Harder;
dondenlag?rïorgi'n van 9.00 tot 10.00 uur
m volgens afspraak.

Wethouder B. Mulderije-MeuZenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraa k.

Afspraken kunnen telefonisch
gorden gemaa kt Mj de receptie
getneenfthuis.

van het

ERGUNNINGVERLENING

Op 22 april 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

- de heer J.W. Bloemendaal voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Zutphenseweg 53 te Vorden.

- de heer H.R. de Leeuw voor het ver-
bouwen van een boerderij op het
perceel Schuttestraat 8 te Vorden.

- Voetbal Vereniging Vorden voor het
bouwen van een berging op het per-

ceel Oude Zutphenseweg 11 te Vor-
den.

- de heer H.R. de Leeuw voor het
gedeeltelijk slopen van een boerde-
rij (achterhuis) op het perceel Schut-
testraat 8 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

ERDENKING ZONDAG 4 MEI 1997

Op zondag 4 mei 1997 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die
sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn geval-
len. ^^
Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerl^l met de raad van
Kerken het programma van deze herdenking als volgt samengesteld:

19.00 -19.40 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden;
het Vordens Mannenkoor zal wederom medewerking ver-
lenen;

19.50 uur: vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te
Vorden naar de graven van de geallieerden en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit Vorden;

20.00 uur: twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal;

20.02 uur: last post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden;
- het comité 4 en 5 mei Vorden.
Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied:
"Boven de sterren", waarna iedereen in de gelegenheid,
wordt gesteld om een persoonlijke Bloemenhulde te
brengen.

Dit jaar verwelkomt het comité 4 en 5 mei Vorden de heer R.G. Harris en zijn
zoon, die de herdenkingsplechtigheid zullen bijwonen. De heer Harris is de
zoon van Flying officer Raymond Harris, die in 1943 in Vorden is gesneuveld
en begraven ligt op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur zullen de klokken van de kerken in Vorden lui-
den. Het comité verzoekt eenieder om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te
hangen. De Horeca is verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00
uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders
ten gehore te brengen.

EEN GEMEENTEBULLETIN OP WOENSDAG 7 MEI 1997.

In verband met Koninginnedag en de adv-dagen op l en 2 mei aanstaande en
Bevrijdingsdag op 5 mei, verschijnt er op woensdag 7 mei geen Gemeentebulletin.
De eerstvolgende Gemeentebulletin komt uit op 14 mei 1997.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

16-04-97G.B. Bloemendal Het Hoge 22
Vorden

Kettelerij Bloem- Zutphenseweg 64 17-04-97
binderij Vorden Vorden

J.J. Funke

A. Demers

Burgemeester
Galleestraat 19
Vorden

Burgemeester
Galleestraat 67
Vorden

H.E. Bouwmeester Schuttestraat 26
Vorden

E.V. Gatacre Wiersserallee 7
Vorden

17-04-97

18-04-97

21-04-97

23-04-97

verbouwen van een
bedrijfsruimte tot
woning

verbouwen van een
winkel

vernieuwen van een
garage/berging

verbouwen van fit-
nessruimten tot
sport- en gezond-
heidscentrum

bouwen van een var-
kensstal

bouwen van een
invalidentoilet

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ECONSTRUCTIE VAN DRIE WEGEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in de loop van 1997 drie wegen te
reconstrueren: ^^
- de Brandenborch\A^P (tussen de Veengoot en de spoorlijn Zutphen-

Winterswijk);
- de Eldersmaat en de
- Kapelweg te Vierakker (vanaf Kapelweg 14 tot aan het einde van de verharding).

Door de huidige onderhoudstoestand zijn deze reconstructies noodzakelijk. De
reconstructie bestaat uit het verwijderen van de bestaande klinkerverharding en
het aanbrengen van een asfaltverharding. Ook zal de bestaande asfaltverharding
van de Eldersmaat en de Kapelweg een nieuwe deklaag krijgen.

Tot en met vrijdag 6 juni 1997 ligt een overzichtstekening met daarop de betref-
fende wegen en een schematisch dwarsprofiel per weg, bij de afdeling gemeente-
werken (boerderij) ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden
hun zienswijze (schriftelijk) aan ons kenbaar maken.

•

f \JTEMEENTEHUIS GESLOTEN OP l, 2 EN 9 MEI 1997, BURGERLIJKE
~ STAND OP 2 MEI GEOPEND VAN 9.00 TOT 10.00 UUR VOOR HET

AANGEVEN VAN GEBOORTEN EN OVERLIJDEN

Naast de gebruikelijke feestdagen (30 april, 5 en 8 mei) is het gemeentehuis
ook op l, 2 en 9 mei gesloten. Burgemeester en wethouders hebben deze
dagen aangewezen als verplichte verlofdagen.

Op 2 mei is de Burgerlijke Stand van 09.00 tot 10.00 uur wel geopend voor
het aangeven van geboorten en overlijden.

Echte Bakkers helpen welpen
Het natuurlijk leefgebied van de
leeuw is de laatste jaren sterk afge-
nomen. De Berberleeuw uit Noord
Afrika en de Kaapse leeuw uit Zuid
Afrika zijn inmiddels uitgestorven.
Grote aantallen leeuwen komen ei-
genlijk alleen nog in Oost Afrika
voor. Maar helaas komen ook hier
de leeuwen in de verdrukking door
de jacht en door ziekten. Om de
steeds meer bedreigde leeuw te be-
schermen zamelen tien dierentui-
nen en 350 Echte Bakkers geld in

voor het project 'Help een Welp'
waaronder Echte Bakker Van Asselt
in Warnsveld en Vorden.

Vanaf 24 april bakken alle 350 Echte
Bakkers van Nederland een nieuw
brood: Leeuwenbrood, een uniek meer-
granenbrood van o.a. tarwe, rogge, ger-
stevlokken en maïsgries. Van elk ver-
kocht Leeuwenbrood wordt een bedrag
gestort in het fonds 'Help een Welp'
ter bescherming van de leeuwen in'
Uganda.

De klant krijgt bij elk Leeuwenbrood
bovendien een stempel op zijn spaar-
kaart. Bij een bezoek aan één van de
tien dierentuinen en inlevering van de
volle spaarkaart, stort de dierentuin
nog eens extra ƒ 1,25 voor 'Help een
Welp'. Daarnaast ligt er voor deze 'wel-
penvriend' een strijksticker klaar.

Koning Leeuw
De leeuw is en blijft de koning van de
diersoorten, maar Koning Leeuw kan
het niet meer alleen. De Nederlandse
Vereniging van Dierentuinen en de
'Echte Bakkers' laten onze leeuw niet
in zijn hempie staan. De Echte Bakkers
die daarvoor het Leeuwenbrood dage-

06-11
WORDT

1-1-2 112 DAAR RED JE LEVENS MEE

hjks vers bakken m eigen bakkerij, zijn
herkenbaar aan het gele bakkertje. De
dierentuinen die aan deze actie mee-
doen zijn: Artis, Noorder Dierenpark
Diergaarde Blijdorp, Safari Beekse
Bergen, Dolfinarium Harderwijk,
Burgers' Dierenpark, Ouwehans die
renpark, Apenheul, Dierenpark Amers-
foort en Vogelpark Avifauna.



2 bos bloemen naar keuze 8,95
Geraniums 4 stuks 9,95
Hanggeraniums 4 stuks 9,95
Fuchsia's 4 stuks 9,95
Volop éénjarige perkplanten

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

' NIEUW NIEUW NIEUW >

leeu\venbrood
wit meergranenbroodje

95
nu l!

^ ook verkrijgbaar bij ^
\\ Schurink 't Winkeltje f

Christoffelvlaai
met chocoladebavaroise en kersen

goed voor 8 punten

nu
95

/
Heerlijk meergranenbroodje

kampioentjes

325
•

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Laat uw

drukwerk

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ

DRUKWERK
kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor .een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
kunnen wij u uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de dag
van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS
VODDEN - TIL (06761 661010 - FAX (0676) 66WM
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - Kttp^/www.wMWUtl - ISDN 66132*

MUZIEK
OP

KONINGINNE-

DAG

MIDDEN IN HET HART VAN VORDEN

Vanaf 12.00 uur in het café

14.30 uur in de zaal
bij mooi weer buiten

20.30 uur in het café

20.30 uur in de zaal

BAKKERIJ MANSCHOT

'Leuk dat je er band'

BAKKERIJ MANSCHOT

ORANJEBAL
DANS- EN SHOWORKEST

l!11rlui

JENR06MUZUUATORAMO VEtTMOTAD UVi

CHARLY LOWNOIfE*
ft

4 / MENTAL THEO

SPLKH-iPLASH
DE BAND VAN FRANS EN FRANK I»

NEDERLAND) BESTE FEEfTBAND

TO
THE MAX

FAIT-NNEVE
MIND SEATBELTS

MAJOR
LEACUE

m *- 5**

..:..; /;•;;;•:•:•;;:•::

HONDEPOEP

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

ENTREE f 8,50 - Voor leden Oranjevereniging f 7,50
Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld

Telefoon (0575) 46 12 35



Martien Pater start met eigen winkel aan de Zutphenseweg

Free-wheel slaat haar vleugels uit
Eigenaar Martien Pater van Free-
wheel opent op donderdag l mei
een winkel aan de Zutphenseweg 8
in Vorden. Door middel van deze
winkel hoopt Martien Pater de con-
sument nog beter van dienst te kun-
nen zijn op het gebied van sport en
recreatie. Het is nog maar ander-
half jaar geleden dat Vordenaar
Pater zijn baan als freelance organi-
satieadviseur opgaf en zich hele-
maal stortte op zijn eigen bedrijf.
"Ik was daarvoor al een aantal jaren
bezig met Free-wheel maar toen ik
een punt zette achter mijn baan als
organisatieadviseur ben ik er echt
serieus werk van gaan maken", ver-
telt de 49-jarige Martien Pater. Free-
wheel is een bedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in sporten als rols-
kin, skeeleren, schaatsen en lang-
laufen. Naast allerlei sportieve ar-
rangementen houdt Martien Pater
zich ook bezig met de verhuur en
verkoop van materialen. "Dat laat-
ste is eigenlijk heel geleidelijk ge-
gaan", vertelt hij. "In het begin lag
de nadruk meer op het organiseren
van allerlei sportieve activiteiten.
Na afloop van zo'n dag kwamen de
mensen dan vaak naar me toe om te
vragen waar je de rolski's die we
hadden gebruikt kon kopen. En dat-
zelfde geldt nu ook voor de inline-
skates. Daar is ook heel veel vraag
naar. De verkoop van materialen is
er dus in de loop van de tijd bijge-
komen", aldus Martien Pater die de
afgelopen jaren voor zijn actvitei-
ten was aangewezen op de schuur
achter zijn huis aan de Van
Lennepweg 6 in Vorden. De winkel
van Free-wheel is gevestigd in het
pand waar tot voorkort de boetiek
van Demi Bijou zat.

De sport is Martien Pater met de paple-
pel ingegoten. "Ik kom uit een hele
sportieve familie. Iedereen bij ons
thuis doet aan sport. Wat dat betreft
voel ik me nu eigenlijk ook best wel be-
voorrecht dat ik van mijn hobby mijn
beroep heb kunnen maken. Het is wel
siioerhard werken maar daar staat te-
genover dat ik dit werk met heel veel
plezier doe. De basis voor mijn huidige
werk ligt in Noorwegen. Samen met Els
en onze zoon Martij n heb ik daar 22
jaar geleden eenjaar gewoond. Dat was
vlak nadat ik mijn rechtenstudie had
afgerond. In dat jaar hebben Els en ik
ontzettend veel aan langlaufen ge-
daan. Fantastisch was dat. Toen we een-
maal weer in Nederland terug waren,
moesten we ons wat het langlaufen be-
treft helaas beperken tot de winter-
sportvakanties in Oostenrijk en
Zwiterland. Zo'n acht jaar geleden heb
ik het langlaufen weer wat fanatieker

opgepakt door aan wintertriatlons
mee te doen. Dat is een combinatie van
schaatsen en l^fclaufen. Verder mag ik
ook graag langPschaatstochten rijden.
Het zou je dan waarschijnlijk ook wel
niet verbazen dat ik enkele maanden
geleden de elfstedentocht gereden
heb".
Het interview^^t Martien Pater heeft
plaats in de wcronkamer van zijn huis
aan de Van Lennepweg in Vorden. "Dit
is een schitterende locatie om te wo-
nen. We zitten hier heerlijk buitenaf',
vertelt Martien Pater. "Ook voor de
groepsarrangementen van Freewheel
is dit een uistekende plek om te ver-
trekken. Binnen een paar minuten zit
je middenin het bos. Het enige nadeel
van deze plek is dat je erg ver van het
dorp afzit. Het duurt dan vaak wat lan-
ger Voordat de mensen je kennen en bij
je binnen stappen. Daarom ben ik ook
heel blij dat we vanaf donderdag l mei
de beschikking hebben over een eigen
winkel in het centrum van het dorp. Ik
denk dat de mensen daar eerder naar
binnen stappen dan op deze locatie
aan de Van Lennepweg. We hebben er
eerst nog aan gedacht om de schuur
die achter dit huis staat te verbouwen,

maar toen deze mogelijkheid zich
voordeed heb ik eigenlijk geen mo-
ment getwijfeld. Je m<tfbdeze winkel
ook zien als een nieuwerase voor Free-
wheel. Ik wil dat het bedrijf overkomt
als een professionele onderneming.
Het nadeel van deze locatie aan de Van
Lennepweg was dat het voor de klan-
ten soms heel provisoi^fci overkwam.
Zo stond ik afgelopen ̂ nter met vijf
graden onder nul schaatsen te verko-
pen. De oliekachel zorgde ervoor dat
het in de schuur nog enigszins aange-
naam was. Van de ene kant heeft dat
natuurlijk wel iets, maar ik deed daar-
mee wel mijn spullen tekort. Want ik
stond in die schuur gewoon hele mooie
schaatsen te verkopen", zegt Martien
Pater.

Voor Pater is het de afgelopen maand
allemaal heel snel gegaan. "Een paar
weken geleden wist ik nog niet eens
dat ik op l mei in het dorp een winkel
zou gaan beginnen. Je zult begrijpen
dat we de winkel op l mei daarom nog
niet helemaal op orde hebben. Maar
we gaan op die dag echter al wel open",
legt Martien Pater uit. De klant kan
voor de meest uiteenlopende zaken bij

Free-wheel terecht. "Zo verkopen wij
bijvoorbeeld rolski's, klapschaatsen,
inline-skates, skeclers en langlaufski's.
Eigenlijk teveel om op te noemen. Er
bestaat ook de mogelijkheid deze spul-
len te huren. Ik kan me heel goed voor-_
stellen dat de klant eerst iets wil uit-
proberen voordat hij het definitief aan-
schaft. Vaak gaat het toch om een flin-
ke investering die je moet doen en dan
is het wel zo fijn dat je weet waar je
aan toe bent. Een mooi voorbeeld is de
klapschaats. Als jij daar nog nooit op
geschaatst hebt, dan bestaat er dus de
mogelijkheid om voor een dag een
paar klapschaatsen te huren", zegt hij.
Verder zijn er ook mountainbikes,
steps en kano's te huur bij Free-wheel.
"Eigenlijk zijn we van alle markten
thuis", legt Pater uit.
Martien Pater wil in de winkel ook
sportkleding gaan verkopen. "Ik ben
me wat dat betreft nog aan het oriën-
teren. Verder moet de winkel ook een
soort infopunt worden voor sportieve
reizen.
Het is niet de bedoeling dat Free-wheel
een sportief reisbureau gaat worden
maar we willen wel de klanten een
eindje op weg kunnen helpen".

Wereldwinkel start in
najaar met eigen
winkel in pand SWOV
Na tien jaar op de vrijdagmarkt te heb-
ben gestaan, krijgt de Wereldwinkel in
het najaar een eigen winkel in het cen-
trum van het dorp. Het tijdstip is nog
niet bekend. De ruimte waar de We-
reldwinkel naar toe gaat wordt op dit
moment nog gebruikt als kantoor van
de Stichting Welzijn Ouderen. Wan-
neer het nieuwe kantoor van de SWOV
in de Wehme klaar is, kunnen de vrij-
willigers van de Wereldwinkel met de
inrichting van de winkel beginnen.
Op zaterdag 10 mei is het voor de
Wereldwinkel een feestdag. In het ka-
der van de landelijke Wereldwinkeldag
is er van alles te doen in 't Stampertje.
Het motto van deze dag is handel met
respect. Tijdens deze dag zal ook het
startsein worden gegeven voor de do-

nateursactie "Help Wereldwinkel
Vorden onder dak". Het geld dat met
deze actie wordt ingezameld is be-
stemd voor het nieuwe onderkomen
van de Wereldwinkel. Zie ook adver-
tentie.

Sueters viert 20-jarig
bestaan van Wigwam
1997 belooft een fantastisch jaar te
worden voor Wigwam. De Wigwam-
speelgoedformule -met meer dan 250
vestigingen in Nederland - bestaat na-
melijk twintig jaar. Dit wordt gevierd
met verschillende acties verspreid over
het hele jaar. Vanaf eind april zullen al-
le Wigwamwinkels volledig in feestuit-
rusting gehuld zijn. Ook ontbreken na-
tuurlijk niet de aktiekranten met su-
peraanbiedingen en vele guldens voor-
deel. De firma Sueters aan de Dorps-
straat in Vorden heeft de komende

week tijdens koffie- en theeuren een
heerlijke tractatie om het 20-jarig be-
staan nog eens extra te vieren. Verder
zullen er dóór het hele jaar heen fees-
telijke activiteiten plaats vinden waar-
mee 1997 een onvergetelijk jaar zal
worden voor Wigwam en voor de con-
sument.

Jazz
De Jazz Sociëteit Zutphen houdt op
vrijdag 2 mei een bijeenkomst in het
Nutsgebouw in Warnsveld. Op het pro-
gramma staat een optreden van de Hot
Shots. Deze gaat hier om een jazzfor-
matie uit Hamburg die Hot Jazz van de
bovenste plank speelt. De band mag
zich tot de beste amateurformaties van
Europa rekenen. De musici staan be-
kend vanweg hun dynamische collec-
tieven en uitputtende soli. Door hun
nimmer aflatende enthousiasme voor

de zwarte jazzmuziek uit de jaren
twintig, heeft het orkest een drive en
een uitstraling zoals we nog maar zel-
den meemaken.

Gedeputeerde Jan de
Bondt opent 30 mei
fietspad Kranenburg
Gedeputeerde Jan de Bondt van de pro-
vincie Gelderland opent op vrijdag 30
mei officieel het fietspad naar Kra-
nenburg. Dit liet een medewerkster
van het provinciehuis afgelopen maan-
dagmiddag weten. Ze zei daar tevens
bij dat ze gedeputeerde De Bondt heeft
geadviseerd om de plaatselijke bevol-
king van Kranenburg te betrekken bij
deze opening omdat de burgers van dit
kerkdorp jarenlang hebben gepleit
voor de totstandkoming van dit fiets-
pad.
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VERLOVING
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VOftDEN - TH. (0671) MIOK) - FAX (0675] SS1OM
NIEUWSTAD 30. 72(1 AH - POSTBUS 13. 72TC AA

- KON MOM

Restaurant-Grill

Kerkstraat 3
Vorden DE
39,50 KEUZEMENU 49,so

drie gangen lekker eten voor een vaste prijs

34 HOOFDGERECHTEN
dan vindt iedereen beslist iets lekkers

ONBEPERKT KIEZEN
voor iedereen! Zelfs al komt u met 20 man!

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

WORDT
•BOUWMATERIALEN

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

31 Primera's

Alleen in Doetinchem, Hengelo C., Zevenaar en Zutphen
mmmmmmm
Super aanbieding

••••Op is op!

NISSAN Nissan

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Tel. 0316-529320

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. 0575-462244

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Tel. 0316-529320
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. 0575-522522

NISSAN

Wij hebben door enkele detailwijzigingen beslag
weten te le^en op 31 Nissan rriniera's. Speciaal
voor on/.e vestigingen in Doetinclieni, Hengelo (,.,
Zevenaar en Zutphen. De rriniera's /i/n voor/ien
van ii'nw, airbag mui bestuurderszijde, in hoogte
verstelbare veiligheids-gordels voor, stillen
veiligheidsbalken in de por-tieren, 1.0- 2.0 l (tv
ben/.inenioter en 2.0 tnrho-iliesel, iinti-iliefstiil
startblokkering eentrnle portiervergrenileling,
antenne + 4 speakers, ete.

Dus geheel compleet!

Pinkster Rente
4,9%

'

1 x 1.6 4 drs. CX
1 x 1.6 4 drs. GX

4 x 1.6 4 drs. GX

2 x 1.6 4 drs. GX

Silver

Donkerblauw

Donkergroen

Donkergrijs

VAN

38.995,=
38.995,=
38.995 =

VOOR

35.995,
35.995,
35.995,

38.995,= 35.995,=

1 x 1.6 4.drs. SI Donkerblauw 40.495,= 37.495,=

1 x 1.6 5 drs. GX

3 x 1.6 5 drs. GX

1 x 1.6 5 drs. GX
1 x 1.6 5 drs. GX

4 x 1.6 5 drs. SI

1 x 1.6 5 drs. SI

1 x 2.0 4 drs. GX

1 x 2.0 4 drs. GX
2 x 2 . 0 4 drs. GX

1 x 2.0 4 drs. GX

Silver 39.795,

Donkergroen 39.795,

Brons„ 39.795,

Donkergrijs 39.795,

Donkergroen

Donkergrijs

Brons
Donkergroen

Donkerblauw

Donkergrijs

41.295,

41.295,

41.995,

41.995,

41.995,

41.995,

36.795,
36.795,
36.795,
36.795,

38.295,

38.295,

38.995,
37.995,
37.995,
37.995,

1 x 2.0 4 drs. SLX Wijnrood 44.395= 41.395 =

2 x 2.0 5 drs. GX

1 x 2.0 5 drs. GX

1 x 2.0 5 drs. GX

Donkergrijs 42.795,= 39.795,

Wijnrood 42.795,= 39.795,

Donkergroen 42.795,= 39.795,

1 x 2.0 4 drs. GX Turbo diesel

Brons 43.995= 40.995 =

Prijzen excl. verwijderings bijdrage/ kosten rijklaar maken

Meerprijs metalic lak. Leaseprijs vanaf / 950,= per maand.



SPORT-S
3MEUWS

Voetbal

Zutphen l - Vorden l 4-1
Zutphen begon zeer fel. Vorden had
hier grote moeite mee. In de 3e minuut
verloor Vorden de bal op het midden-
veld. De zeer snelle en handige Jeffrey
Marsman zette de bal voor op Adri
Everts en deze scoorde onhoudbaar:
1-0.
Vorden kreeg totaal geen vat op het
spel van Zutphen. De achterhoede van
Zutphen pakte de voorhoede van Vor-
den zeer stevig maar fair aan. In de 15e
minuut schoot Michel Blok van Zut-
phen tegen de binnenkant van de paal.
Vorden kon de bal niet goed wegwer-
ken. In de rebound knalde Niek Meijer
de bal achter Marinho Besselink: 2-0.
Wat Vorden nu ook probeerde, niets
lukte. Na een half uur spelen kreeg
Zutphen op rechts een vrije trap toege-
wezen. De ingeschoten bal werd door
Vorden wederom niet goed wegge-
werkt. Adri Everts was er als de kippen
bij en scoorde het derde doelpunt voor
Zutphen. Marinho Besselink moest als
sluitpost nog een paar maal handelend
optreden om nog erger te voorkomen.
Ook de aanvallen van Vorden waren
bijna in alle gevallen een prooi voor
doelman Frank van den Heuvel van
Zutphen.
Na de theepauze stond er een agressie-
ver Vorden in het veld. Zutphen trok
zich terug, zodat er voor Vorden bijna
geen doorkomen aan was. Diverse ma-
len knalden de Zutphenaren de bal op
het dak van hun kantine. Niet fraai
maar wel effectief. In de 65e minuut
bracht Rob Enzerink de stand op 3-1.
Mark Sueters en Mark van der Linden
kregen goede kansen op een tweede
treffer doch de doelman van Zutphen
redde telkens ten koste van hoekschop-
pen. In de laatste minuut scoorde
Jeffry Marsman van Zutphen: 4-1.
Een domper voor Vorden en een opste-
ker voor Zutphen.
Dinsdagavond speelt Vorden tegen
Warnsveld in plaats van op Koningin-
nedag en op zondag speelt Vorden
thuis tegen Alexandria.

Uitslagen
Vorden Al - Ratti Al 2-1; Reunie BI -
Vorden BI 1-3; Vorden B2 - SHE BI 1-3;
Vorden Cl - Diepciivecn C2 3-0; Vorden
Dl - Gazelle Dieren Dl 0-4; Erica 76 El
-Vorden El 6-0; Zutphen El -Vorden E2
0-2; Vorden E3 - Gazelle Dieren E5 5-1;
Vorden Fl - Hercules Fl 9-1; Vorden F2 -
Warnsveld F2 1-3; Oeken F2 - Vorden F3
4-1.
Zutphen l - Vorden l 4-1; AZC 2 - Vor-
den 2 0-3; Neede 3 - Vorden 3 3-0;
Vorden 4 - Steenderen 3 T6-1; Voorst 3 -
Vorden 5 4-4; Vorden 6 - Zutphania 6
3-0.

Programma
Warnsveld l -Vorden 1.
Wolfcrsvecn Al - Vorden Al; Vorden BI
- Witkampers BI; ABS C3 - Vorden Cl;
Ecfde Dl - Vorden Dl; Vorden El - Be
Quick El; Vorden E2 SHE El;
Warnsveld E7 - Vorden E3; AZC F2 -
Vorden Fl; Dierense Boys Fl - Vorden
F2; Vorden F3 - Warnsveld F5.
Vorden l - Alexandria l; Vorden 2 - Reu-
nie 2; Vorden 3 - VIOS Beltrum 4; Be
Quick 5 - Vorden 4; Erica 76 7 - Vorden
6.

Ratti - Baak
In een matige wedstrijd waarin Baak
vrijwel de gehele wedstrijd domineer-
de, kon Ratti geen potten breken. De
eerste 20 minuten ging gelijk op, maar

nadat Baak de 0-1 aantekende verloor
Ratti gelijk haar concentratie. Na rust
kreeg Baak verschillende mogelijkhe-
den om de voorsprong uit te bouwen
maar een goed keepende Bos behield
Ratti van de grote nederlaag. In de laat-
ste 10 minuten zette Ratti nog wel aan
maar meer dan een kans kregen ze
niet. Volgende week wordt de laatste
wedstrijd gespeeld tegen Ruurlo en zit
deze competitie er gelukkig weer op.

Uitslagen jeugd
Witkampers Al - Ratti Al 1-0; Vorden
Al - Ratti Al 2-1; Ratti BI - Erix BI 4A;
Wilhelmina SSS C3 - Ratti Cl 2-6; Ratti
Cl - Wilh. SSS C2 1-4; Ratti Dl - Sp.
Neede D2 5-1 ; Sp. Rekken El - Ratti El 8-
0; Ratti Fl - Rietmolen Fl 1-5.

Programma
Ratti Al - Socii Al; Sp. Eibergen B2 -
Ratti BI; Oeken Cl - Ratti Cl; S.V.B.V
Dl - Ratti Dl ; Ratti El - Sp. Eibergen E2;
Reunie F2 - Ratti Fl; de CJ.V.-ers 7 -
Ratti 5.
Ruurlo l - Ratti l ; Baakse Boys 5 - Ratti
2; Ratti 3 - Sp. Brummen 5; D.V.C. '26 l
- Ratti l (dames).

Socii
Uitslagen
Socii A -
Socii C 3-1; S o c f l - Wilhelm SSS E 0-2;
Socii F - AZC F 4-4; Socii - Gorssel 3-1;
Socii 2 - Korten 2 3-2; Socii 4 - Sportcl.
Brummen 5 1-1; SCS 4 - Socii 5 3-0;
Erica '76 10 - Socii 6 12-1.

Programma
Ratti A - Socii A; Socii C - Diepenheim
C; Be Quick E - Socii E; Zutphania F -
Socii F.
Socii - Baakse Boys; KSV 3 - Socii 2; Socii
3 - Veldhoek l ; Hercules 3 - Socii 4; Socii
5 - SHE 5; Socii 6 - Amado '90 2.

Paardensport
LR. & PC. de Graafschap
Op 19 april werd in Silvolde een wed-
strijd verreden, hier behaalde Simone
Baauw met Limone, in de B dressuur,
een Ie en een 2e prijs met respectieve
lijk 174 en 169 punten.
Op 26 april werd in Eibergen een wed-
strijd georganiseerd voor paarden.
Hierop werden door de leden van LR.
de Graafschap de volgende prijzen be-
haald.
Rinie Heuvelink met Elfriede een Ie
prijs met 163 punten, Simone Baauw
met Limone 2x een 2e prijs met 169 en
172 punten, Sue Texton met Irma een
3e prijs met 165 punten en Irene
Regelink met Lea een 3e en een 4e prijs
met 162 en 164 punten. Alle prijzen
werden behaald in de B dressuur.

Volleybal
Dash heren l
Zaterdag 26 april stond de laatste com-
petitiewedstrijd van het seizoen 96/97
op het programma. Dash moest spelen
voor behoud in de promotieklasse te
gen runner-up VIOS 2 uit Eefde. De vo-
rige wedstrijd was geëindigd in een 3-1
overwinning voor VIOS.
De eerste set bood een vermakelijk
schouwspel. Twee teams, die in deze fa-
se van de wedstrijd gelijkwaardig aan
elkaar waren, lieten het aanwezige pu-
bliek goed volleybal zien. VIOS nam
weliswaar een 4-1 voorsprong, maar
door prima aanvallend werk kon Dash

bijkomen tot 4-4. Tot 9-8 was er sprake
van een gelijkopgaande strijd. Daarna
kreeg VIOS de ballen niet meer op de
grond en won Dash de eerste set met
15-11.
Gesterkt door de winst in het eerste be
drijf startte Dash de tweede set. On-
danks dat VIOS een 7-2 voorsprong
nam werd de moed niet opgegeven.
Met uitstekende verdedigende acties
ontstond er menige langdurige rally.
Dash wist die rally's echter zelden af te
maken: de lengte van VIOS gaf op zulke
momenten de doorslag. Op 14-6 kregen
de heren uit Eefde vele setpoints, maar
Dash heeft in dit seizoen al eerder aan-
getoond dat het bij tijden niet gemak-
kelijk te verslaan is. Dash maakte nog
vijf punten maar moest de set met 15-
11 aan VIOS laten.
Ook het grootste gedeelte van de derde
set was Dash goed bezig. Nadat VIOS op
kracht en routine op 5-0 voor was ge
komen klampte Dash weer aan bij 5-5.
VIOS schakelde duidelijk een tandje
bij: puntverlies in Vorden betekende
ook gezichtsverlies. Dash had geen
greep meer op de uitstekend variëren-
de aanval van Eefdese kant. Het enige
punt dat nog door Dash gemaakt werd
in deze set betekende dat het 14-6
werd. VIOS won dus met 15-6.
De vierde set was qua spel een formali-
teit. Dash had in de eerste twee en een
halve set alles moeten ^^n om VIOS
weerstand te kunnen SWen en was
aan het eind van zijn Latijn. VIOS won
eenvoudig met 15-9. Toch had deze set
nog iets speciaals te bieden. Zowel
VIOS als Dash nam afscheid van een
speler. Fokke Voerman^bet kanon,
hangt zijn kniebeschern^f aan de wil-
gen en speelt derhalve volgend seizoen
geen competitie meer. We zullen je
missen, Fokke, en niet alleen in het
veld maar vooral daarbuiten! Ook trai-
ner/coach Bert Vrieler neemt afscheid
van Dash. Hij vertrekt vermoedelijk
naar Side Out uit Zutphen.
De 3-1 overwinning voor VIOS beteken-
de dat Dash voor promotie/degradatie
wedstrijden in aanmerking zou komen
als DSC twee of meer punten zou halen
in Hengelo. DVO deed zijn sportieve
plicht en versloeg DSC met 3-1. Daar-
door moet DSC p/d-wedstrijden spelen
en heeft Dash zich voor het eerste
sinds drie seizoenen op eigen kracht
gehandhaafd.

Reflex - Dash/Sorbo
Afgelopen zaterdag speelde Dash/Sor-
bo haar laatste competitiewedstrijd
van dit seizoen tegen Reflex uit Kam-
pen. Voor Dash stond er niks meer op
het spel, dus konden ze vrij uit spelen
tegen de nummer twee die, als ze won-
nen, nog kans maakten te promoveren.
De eerste set ging gelijk op, maar aan
het eind van de set wist Reflex door te
drukken en deze te winnen met 15-12.
De tweede set ging net zoals de eerste
en ook deze setwinst ging naar de
ploeg uit Kampen. De derde set was to-
taal anders, Dash liep uit door concen-
tratie gebrek aan de kant van Reflex en
kon de set gemakkelijk binnen halen
met 5-15. In de vierde set zakte Dash
een beetje weg en daar maakte Reflex
dankbaar gebruik van en won de set
met 15-7 en daarmee de wedstrijd met
3-1.

Uitslagen
S.V.S. 2 - Dash 2 dames 1-3; W.S.V. 2 -
Dash 2 meisjes B 2-1; Dash 3 - Heeten l
dames 2-3; Dash l - Vios 2 heren 1-3;
Dash 2 - s.v. Voorwaarts heren 1-3; Dash
l - W.S.V. 3 meisjes C 1-2; Dash l - WIK
l meisjes B 2-1; Dash 5 - s.v. Wilp dames

1-2; Widaco - Side Out jongens 2-1;
Devolco l - Dash l meisjes B 1-2.

Dammen
DCV 3 verrast in Gelders
bekertoernooi 4-4
In de eerste ronde van het Gelderse be-
kertoernooi heeft DCV 3 het sterkere
WDV Winterswijk uitgeschakeld 4-4.
Dostal 2 deed zijn plicht tegen DSO
Sinderen en won met 8-0.
In de landelijke beker ging het minder
voorspoedig. Dostal l verloor van Bak-
kerij Jorritsma Rinsumageest met 2-6
en is daardoor uitgeschakeld.

Damnacht van Vorden
Voor de 12e keer wordt dit jaar de dam-
nacht van Vorden georganiseerd. Dit
jaar wordt de damnacht gehouden op
woensdag 7 mei in het Dorpscentrum
te Vorden.

Tennis
Vordens Tennispark
Uitslagen Ie speeldag
Zaterdagcompetitie
Heren: De Stoven 3 - Vorden 11-5; Vor-
den 2 - LTC Zutphen l 5-1; Vorden 3 -
Rietstap 3 0-6.
Heren 35+: Vorden l - LTC Zutphen l 6-
0; De Kei l - Vorden 2 4-2.
Gemengd 35+: Zevenaar l - Vorden l 4-
1.
Junioren gemengd t/m 14 jr.: Vorden l -
IJsselweide l 0-5.
Junioren jongens t/m 17 jr.: Zelhem l -
Vorden l 3-3.

Zondagcompetitie
Heren: Diekman 2 - Vorden l 6-0.
Gemengd: Altac l - Vorden l 5-1.
Gemengd junioren: Vorden l - Gorssel
24A,

Woensdagcompetitie
Junioren jongens t/m 12 j r.: LTC Zut-
phen l - Vorden l 0-4; Vorden 2 - Bei-
num l 5-1; Vorden 3 - Zelhem l 2-4.
Junioren meisjes t/m 10 j r.: Beekhuizen
l - Vorden l 0-6.
Junioren meisjes t/m 12 jr.: Lochem 2 -
Vorden 1.

Dinsdagcompetitie
Dames: Mail. Molen l - Vorden l 1-5;
Varsseveld 2 - Vorden 2 2-4; Vorden 3 -
Braamveld 2 1-5.

Donderdagcompetitie
Dames dubbel: Vorden l - Ruurlo l 1-3;
Winterswijk 3 - Vorden 2 0-4; Altec 5 -
Vorden 3 2-2.

Tennisuitslagen s.v. Socii
Zaterdag 26 en zondag 27 april
LTC Doetinchem - Socii l jeugd 2-3;
Socii l - De Koem l mix 2-3; De Koem 2
- Socii l heren 4-2; Socii 2 -Voorst l he-
ren 2-4; Ugchelen 2 - Socii l 40+ 0-6;
Socii l - Veldhoek zondag 8-4.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"

Uitslagen van woensdag 23 april
1997
Groep A: 1. Elferink/v Uffelen 63.7%; 2.
v. Burk/Hendriks 54.7%; 3. Groot Bra-
mel/Wolters 54.7; 4. mv /hr Scholten
51.2%.
Groep B: 1. Knoppers/Jaburg 60.7%; 2.
mv/hr de Bruin 58.3%; 3. den Elzen/v
Manen 55.9%.



Bij Edah v'ndt u alles, behalve hoge prijzen
^^^^^•^MB^^^H l AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 28 APRIL T/M ZATERDAG 3 MEI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

RUNDERBIEFREEPJES i KIIO van 22,90 voor 14,90
MAGERE VARKENSLAPPEN i kii„ van 13.90 voor 7,98
BAMI/NASIVLEES l kilo van 13.90 voor 9,90

Nieuw: GEROOKTE KIPPENVLEUGELS i KNO van 11,90 voor 8,90
UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

MALTA AARDAPPELEN NIEUWE OOGST
BANANEN
ELSTAR HANDAPPELEN

zak a 2 kilo van 4.98 voor Z,9o

1 kilo van 2,98 voor l ,89

zak a 1,5 kilo van 3,49 voor 2,49

UIT ONZE ULERSWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

SNIJWORST
GRILLSPEK

100 gram van 1.89 voor l ,39

100 gram van 2,19 voor l, / 9

SnijversG Vergeer-kaas

JONGE BELEGEN KAAS i KIIO van n.98 voor 10,98
BRIE VAN DE MAT 100 gram van 1,99 voor 1,69

IN HET BEZIT VAN ONZE GRATIS EDAH-CARD?
DAN GELDEN DE VOLGENDE AANBIEDINGEN VOOR U:

UNOX GEV. TOMATENSOEP blik 800 ml van 2,79 voor 1,67 (40% KORTING)

KANIS & GUNNINK KOFFIE pak a 500 gr. van 6,29 voor 4,72 (25% KORTING)

CROMA pakje a 200 gram van 1,19 voor 0,89 (25% KORTING)
LUX AFWASMIDDEL fles 500 ml van 2,79 voor 1,95 (30% KORTING)
WIEGER KETELLAPPER

LEKKERBEKJES div. soorten per stuk van 2,19 voor 1,42 (35% KORTING)
GOUDBANKET VAN DE WEEK:

ROOMBOTER GEV. KOEKEN pak a 6 stuks van 1,99 voor 1,49 (25% KORTING)
UIT DE DIEPVRIES:

OLA MAGNUM Classic/white doos a 3 st. van 4,95 voor 3,47 (30% KORTING)
HABEK FRIKANDELLEN doos a 15 st. van 4,49 voor 2,92 (35% KORTING)

NIEUWE TOPPERS IN HET SPAARPAKflt

3 soorten 4,99 nu met 1 volle spaarkaart GRATIS

4,99 nu met 1 volle spaarkaart GRATIS

Denk aan de akttviteiten

rondom Hemelvaart.

Thema: "Hengelo s

vooreen paar
PALMOLIVE DOUCHE
NIVEA SHAMPOO OF
CREMESPOELING
REXONA DEODORANT _

spray of roll-on, diverse soorten 4,99 nu met 1 volle spaarkaart GRATIS
MARSOFBOUNTYICE-CREAM

Mars doos a 4+2 st., Bounty doos a 3 st. 4,99 nu met 1 volle spaarkaart GRATIS
OPAL FRUITS doos i 3+1 st. 4,99 nu met 1 volle spaarkaart GRATIS

spaarka

Openingstijden:
maandag en dinsdag van
woensdag Koninginnedag
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

8.00-18.00 uur
gesloten
8.00-20.00
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedif - glas in lood atelier

«ML
Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

£el & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

'n Aanhangwagen
huur je voortaan

bij DWS-Verhuur.

En niet alleen voor een kun je
bij DWS-Verhuur terecht. Ook rolsteigers, krui-

wagens, bouwdrogers, behangstoomapparatuur,
houtkloofmachines, bouwlampen, minigravers,
Bobcats, heteluchtkanonnen, bestelauto's en lad-
ders in vele uitvoeringen staan op het menu van
DWS-Verhuur. Meer weten, bel dan:
(0575)431111

Aan de weg Zutphen-Lochem, Lochemseweg 26,
Warnsveld, Telefoon (0575) 43 11 11.

LANDBOUWFOLIE
GRATIS KWIJT

Waar

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v.
biedt u de mogelijkheid om uw
land bouwfolie GRATIS
in te leveren.

Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 te Zutphen

Wann66T In de maand mei 1997 op werkdagen
's-morgens 08.00 uur tot 's-middags
16.30 uur

Het materiaal mag bestaan uit zwarte
landbouwfolie, stretchfolie en
grondstofzakken (turf- en voeder-
zakken)

• Het materiaal dient bezem-schoon
te zijn

• Het materiaal dient gebundeld te
worden aangeboden tot een maxi-
mum gewicht van 15 kg per bundel

Wat

Hoe

Voor
meer info

Dusseldorp
Lichtenvoorde b.v.

Telefoon (0544) 39 55 55



Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 21 april 1997
A-lijn: 1. de heer en mevrouw Vreeman
63.3%; 2. de heren Meijers/Wullink
59.6%; 3. de dames Vruggink/van Asselt
55.4%.
B-lijn: 1. de dames Scheerder/Groot
Landeweer 72.2%; 2. de heer en me-
vrouw den Ambtman 59.0%; 3. de heer
Vruggink/mevrouw Thalen 52.1%.

Vissen
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft in de Berkel bij
Zwiep de eerste competitiewedstrijd
voor de senioren gehouden. Er waren
15 deelnemers die in totaal 243 vissen
op het droge brachten met een geza-

menlijk gewicht van 8160 gram. Er
werd voor het eerst gewogen en geteld
met als resultaat dat D.Weustenenk
met 40 stuks vis en een totaal gewicht
van 1250 gram eerste werd.
De verdere uitslagen waren: 2 R.
Golstein 50 stuks- 900 gram; 3 J. Groot
Jebbink 20 stuks- 1000 gram; 4
A.Vruggink 31 stuks- 700 gram; 5 V.
Eikelkamp 11 stuks- 760 gram en R.
Jansen 20 stuks- 500 gram. De volgende
wedstrijd vindt plaats op 4 mei.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden hebben met
hun duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Heverlee. De uitslagen wa-
ren als volgt: C.Bruinsma 1,5,9,11,12,14;
AAJurriens 2,8,10; G.A.Wesselink 4,7;
M en A.Schuerink 6; A en A Winkels
3,13,19; J.M. Meyer 15,17,20; H.A
Eykelkamp 16,18.

Huis en tuin
Natuurlijk ontbreekt Welkoop niet
op het mega-evenement Huis &
Tuin, dat gehouden wordt in
Dronten van 2 t/m 11 mei. Alle klan-
ten van Welkoop kunnen tegen in-
levering van de voordeelbon uit de
Welkoopfolder een korting krijgen
op de toegangsprijs.

In de Welkoopstand ziet de bezoeker
(ster) een uitstekende presentatie waar
de Welkoop-winkelformule voor staat
en dat is een breed assortiment tuin,
dier, werkkleding/schoeisel, DHZ en
agrarisch. De van oorsprong uit de ag-
rarische sector afkomstige Welkoop-
winkels, waarvan er inmiddels 102

zijn, worden voorts gekenmerkt door
goede bereikbaarheid, vriendelijk en
deskundig personeel, nuchterheid, een
goede prijs/kwaliteitverhouding én een
uitstekende service.
Een ieder die van tuin, dier en buiten-
leven houdt, mag de Welkoopstand
niet missen. Bij Welkoop zal de levende
have niet ontbreken. Ook zal tijdens de
beurs een groot aantal demonstraties
worden gegeven van gazonmaaiers,
hakkelaars, snoeien, drukspuiten,
slangopbergsystemen, sproeiers enz.
Als klap op de vuurpijl kan de bezoe-
ker(ster) deelnemen aan de Welkoop/
Wolf-scooterrace op het daarvoor speci-
aal uitgezette circuit. De beste dagtijd

wint een Wolf waardebon van f 100,- te
besteden in een Welkoopwinkel naar
keuze.
Het bezoek aan de Welkoopstand
wordt pas echt compleet als de bezoe-
ker(ster) het Welkoopbonnenboekje,
waarin een groot aantal interessante
aanbiedingen, in zijn/haar bagage mee
naar huis neemt, zodat zijn/haar eerst-
volgende bezoek aan de Welkoop-
winkel een extra feestelijk karakter
krijgt.

Jan Willem Elbrink start
nieuw distributiebedrijf
Vordenaar Jan Willem Elbrink is ge-
start met een nieuw disributiebedrijf.
De naam van het bedrijf is "Nederlands
Distributie Netwerk". Jan Willem
Elbrink heeft vijftig procent van de
aandelen in handen en mag zich di-
rekteur commerciële zaken noemen.
Naast het Nederlands Distributie
Netwerk heeft Elbrink twee bloemen-
winkels in Vorden en Warnsveld.
Elbrink was eind vorig jaar ook de
grondlegger en rayonhouder van
National Distribution Compagnie.
Nadat hij er achter kwam dat er bij dit
bedrijf financieel wanbeleid werd ge-
voerd, stapte glbrink er op 6 januari
uit. National Distribution Compagnie
is inmiddels failliet. Jan Willem
Elbrink heeft de 74 franchisemedewer-
kers van dit bedrijf de mogelijkheid ge-
boden om in de nieuwe organisatie te
stappen. Alle 74 franchise-onderne-
mers hebben hier gebruik van gemaakt
waardoor een landelijke dekking van
het distributiebedrijf een feit is.
Nederlands Distributie Netwerk is ge-
specialiseerd in het bezorgen van
bloemdozenpaketten. "Wij hebben met

deze bezorging een ijzersterke formule
in handen. Het nadeel van een organi-
satie als de Fleurop is dat als jij een bos
bloemen wil sturen naar Tante Truus
in Amsterdam, je dit bloemstuk niet
zelf kunt uitzoeken. Verder is een bos
bloemen van vijfentwintig gulden in
Vorden niet hetzelfde als een bos bloe-
men van vijfentwintig gulden in
Amsterdam. Je zult dan net zien dat
het een heel bescheiden bosje wordt.
Dan kun je beter dus zelf de bos bloe-
men uitzoeken en laten versturen door
ons distributiebedrijf. En wij leveren
binnen 24 uur. Dus wanneer je van-
daag nog bloemen in Vorden uitzoekt,
wordt diezelfde bos nog de volgende
dag bij Tante Truus in Amsterdam be-
zorgd", aldus Jan Willem Elbrink.
Naast bloemdozenpaketten worden
door het Nederlands Distributie Net-
werk ook allerlei andere paketten tot
25 kilogram bezorgd in heel Neder-
land.

Vrouwenraad
De dames en heren die momenteel in
Vorden deelnemen aan de "knoppen-
cursus" gingen maandagmiddag 28
april op bezoek bij de firma Eliesen
aan de Dorpsstraat. Daar konden ze de
theorie aan de praktijk toetsen. Zij kre-
gen bij Eliesen deskundig uitleg over
hoe de diverse apparaten functioneren
die in de zaak staan opgesteld zoals te
levisies met teletekst, magnetrons en
videorecorders. De heer Witteveen gaf
de cursisten een rondleiding. De knop-
pencursus is een initiatief van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden en
de Vrouwenraad in Vorden. Op 12 mei
gaan de cursisten naar het NS station
om daar het gebruik van het treinkaar-
tenapparaat te leren. Ook de Rabobank
wordt bezocht voor een uitleg over de
pincode en de chipknip.

Zevende dagboek van Karien Wullink vanuit Ammka **

Stunten tijdens een ski-trip op 'Alpine Meadows'
Op woensdag 14 augustus 1995 vertrok Karien Wullink voor
een jaar naar Amerika. De 18-jarige Vordense scholiere zal in
de komende maanden een dagboek bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Onlangs ging ze achter de computer zitten
en schreef haar zevende bijdrage voor Weekblad Contact.

7 maart
Vorige week heb ik voor het eerst gc-
skied. Al een maand keek ik uit naar
deze trip en eindelijk was het dan 24
februari, de dag dat we zouden ver-
trekken. Met zo'n 35 cxchangc studen-
ten van twee Rotary-districts gingen we
naar een ski-gebied bij Tahoe City.
De eerste dag kregen wc de ski's en
mochten wc wat oefenen op een klein
veldje. 's-Avonds kregen we een warme
maaltijd toebedeeld en kwamen onze
'gastouders' voor de komende twee da-
gen ons ophalen. Ik deelde een gastge-
zin met Nathalie uit Frankrijk. Op een
of andere manier worden Nathalie en
ik altijd samen bij hetzelfde gezin ge-
plaatst. Niet dat we dat erg vinden,
want wc kennen elkaar onderhand al
vrij goed en ik kan goed met haar op-
schieten. Het huis waar wc terecht
kwamen, is groot en gebouwd aan de
rand van het meer Tahoe. De bergen,
de bossen en het helderblauwe, ijskou-
de meer maken Tahoe volgens mij de
mooiste plek op aarde. Ik was er in sep-
tember al eens geweest, maar in de
winter is het er gewoon ontzettend an-
ders.

De tweede dag vertrokken we 's-mor-
gen vroeg naar het ski-gebied 'Alpine
Meadows" waar beginners zoals ik les-
sen kregen en de rest vrij de piste op
kon gaan. We hadden het mooiste weer
van de wereld: er was nauwelijks wind
en de zon hield ons heerlijk warm. De
les was zeer nuttig en twee uur latei-
gingen zowel het skieën als het vallen
en opstaan beter. 's-Middags konden
ook wij vrij skieën. Na een tijdje von-

den Nathalie - die ook nooit eerder
had geskied - en ik het beginnersheu-
veltje een beetje saai worden en beslo-
ten we de intermediare maar eens te
proberen. Aaah, dat was toch wel even
wat anders. De reis naar de top duurde
wel drie keer langer dan we gewend
waren. Halverwege keek Nathalie eens
achterom en ik keek haar met een wan-
hopige blik aan. Onder ons zagen we
kleine mensjes voorbij skieën met een
snelheid van ik weet niet hoeveel kilo-
meters per uur. Het verhaal van Eddy,
een beginnend skiër uit Brazilië, flitste
door mij heen: zou ik straks net als hij
die morgen naar beneden gebracht
moeten worden door een snowmobile?
Boven aangekomen, ik kon het einde
van de heuvel niet zien, besloten we
het gokje toch maar te wagen. Het eer-
ste stukje ging best goed, maar toen ik
Nathalie zonder enige controle met
een gil naar beneden zag vliegen, be-
sloot ik te stoppen. Maar ja, hoe stop je
op het stijlste gedeelte van de helling?
Zover waren we nog niet gekomen in
onze eerste skiles. Ik besloot mijn skies
maar 'gewoon' een kwartslag te draai-
en, maar tot overmaat van ramp ging
ik nu achterwaarts verder. Ik voelde
dat het tijd werd om te vallen en ik
viel. Natuurlijk verloor ik een ski tij-
dens mijn val, die ik achterna moest
kruipen voordat het wcct-ik-veel-wanr
terecht zou komen. Daar lag ik: nog
steeds op het stijlste gedeelte van de
helling, een ski in mijn hand en de an-
der ergens onder mijn lichaam: hulpe-
loos. Ik probeerde op te staan en de an-
dere ski weer onder te krijgen, maar el-
ke keer gleed ik weer onderuit. Geluk-

kig was er een aardige meneer die iets
verder terug tegen een paal van de ski-
lift stond te leunen. Ik vroeg hem of hij
me misschien overeind zou kunnen
helpen en dat kon hij gelukkig wel.
Nadat ik dan toch eindelijk rechtop
stond en de meneer me wat handige
tips gegeven had, gleed ik verder naar
beneden. Ik besloot dat het voor mij
misschien toch beter was om weer
naar het beginnerheuveltje terug te
gaan.

Voordat we het wisten was het vijf uur
en moesten we weer terug. Thuis aan-
gekomen ploften we vermoeid op onze
bedden. Vijf minuten later werd er op
onze deur geklopt en van de andere
kant hoorden we dat we nog twintig
minuten hadden om ons klaar te ma-
ken voor het Rotary-diner waar we die
avond naar toe zouden gaan. Nathalie
strompelde de badkamer in. Ik voelde

m'n gezicht branden en keek in de
spiegel. Mijn neus en wangen waren
behoorlijk verbrand en m'n sproeten
hadden zich op z'n minst vertrippeld.
Ik had helemaal geen zin om terug
naar huis te gaan de volgende morgen.
Maar ja, ik had al drie dagen school en
basketbaltraining gemist, dus mis-
schien werd het ook wel weer tijd. En
het was ook eigenlijk wel weer leuk om
thuis te zijn.
Er waren meer mensen die me gemist
hadden dan ik had gedacht en met het
basketbalteam wonnen we de wed-
strijd die avond en dat betekende dat
we door gingen naar de volgende ron-
de van de sectiekampioenschappen.
Inmiddels heb ik het gemiste school-
werk ingehaald en zijn we met het
team met een tweede plaats in de sec-
tie geëindigd. Spannend, want nu gaan
we volgende week naar de noord-
Californische kampioenschappen.



Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
a u toe ad-te ken aars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Zondag 4 mei
van 10.00 tot 17.00 uur

geopend
Bij besteding van f 50-
WAARDEBON CADEAU

ORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

heeft een wereldprimeur:

? BeoCenter AV5
TV - FM radio met RDS - CD-speler

en drie actieve luidsprekers.

Dat alles in een compacte

vormgeving waarvan alleen

Bang & Olufsen het geheim kent.

U moet het zien en horen
om het te geloven.

3 JAAR
GARANTIE

De CD-speler, ook voor video- en foto-CD's

Ooit kiest u voor mooist

Wolbrink Vorden construeert, fabriceert en instal-
leert stalinrichting en voederbakinstallaties in de
varkenshouderij. Ons leveringsprogramma bestaat
o.a. uit: droog- en brijvoederinstallaties, kraamhok-
ken, biggenopfokhokken, vleesvarkenshokken,
roostervloeren, voederbigboxen, voederbakken
etc. Door intensieve research met gespecialiseer-
de vakmensen is Wolbrink erin geslaagd, voorop
te lopen als het om nieuwe ontwikkelingen gaat.
Ter versterking van ons team zoeken wij een:

VA/erKvoorbereider m/v

op HTS-niveau (of gelijkwaardig) die bekend is met
de varkenshouder ij. Voor nadere informatie over
deze functie kunt u contact opnemen met
onderstaand telefoonnummer en vragen naar
Dhr. Rouwen.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum
vitae kunt u zenden aan:

WOLBRINK Vorden
Industrieweg 10, Vorden

P.O.box 56,7250 AB Vorden
Tel. (0575) 552 740 Fax (0575) 552 139

BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

i

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

1-1-2
DAAR REDJE

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

l
SCHOONMAAK
OPRUIMING
VERNIEUWEN
TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

Wij komen het graag bij u
ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers.

31 MEI EEN BOEDELDAG
20 SEPTEMBER EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.
De Veilingcommissie Vorden

(0575) 55 14 86
(0575) 55 16 73

(0575) 55 19 61
(0575) 55 30 81

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 14 86
(O575) 55 19 61
(0575)55 1673
(0575) 55 30 81

1997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

De don't
worry vloer
van PERGO

• Veel mooie dessins, nieuwe collectie
• Hoge slijt vastheid, 15 jaar garantie
• Makkelijk schoon, weinig onderhoud
• HPL in plaats van melamine

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 16 61

-^ '"<*

HEGRO^
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel. (0573)45 1661
Fax (0573) 45 17 17

j.
Hef naink heeft weer vee!
meubelttieiiws voor u in
petto. Alle afdelingen
staan boordevol actuele
woonideeën, van
modern tot klassiek.
Met ruim aandacht voor
tapijt, woning- en bed-
textiel en slaapkamers.

Vorden
Zufphenseweg 24

Tel. O575 - 551514]

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER Bil U ÏH£«S

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O



Bakkerij Berendsen
start met verkoop
van het Boemeltje
Een groep van 16 ambachtelijke bak-
kers uit het oosten vart»het land heb-
ben vorige week op het NS station in
Winterswijk het vertreksein gegeven
voor een nieuw produkt: 't Boemeltje
van de Bakker. Het gaat hier om een
broodje dat met roomboter is gebak-
ken .en bestaat uit gewindzifte bloem,
rogge, zonnebloempitten en nog een
aantal granen en zaden. De vulling be-
staande uit gekonfijte zuidvruchten,
verse appels, oosterse kruiden en zui-
vere amandelspij s maakt 't Boemeltje
een bijzondere tractatie die zich lekker
laat uitdelen, 't Boemeltje is onder an-
dere te koop bij bakkerij Berendsen aan
de Dorpsstraat in Vorden.
De naam 't Boemeltje is ontleend aan
het voormalige treintje dat veel land-
genoten van het oosten naar het wes-
ten van het land vervoerde. De passa-
giers van toen kochten voor de lange
reis van weleer hun leeftocht steevast
bij hun plaatselijke bakker. Tegen-
woordig stapt de gehaaste forens in de
"Buffel", een moderne eigentijdse
trein. Als hommage aan de traditie van
toen is er voortaan 't Boemeltje van de
bakker.

Ons land telt op dit moment nog circa
2.800 ambachtelijke bakkerijen ver-
spreid over het gehele land. En hoewel
de markt van broodvervangers de laat-
ste jaren aanzienlijk is gegroeid, blijft
het broodverbruik redelijk stabiel.
Uiteraard is het de ambachtelijke bak-
ker er alles aan gelegen om de heden-
daagse onvoorspelbare consument tot
klant te behouden. Het is zaak om zijn
concurrentievoorsprong in kwaliteit
en in assortiment vast te houden.
Service in de bakkerswinkel speelt
daarbij uiteraard een cruciale rol. Vast
staat dat het regelmatig op de markt
brengen van nieuwe broodsoorten en
specialiteiten ook een van de redenen
is dat de hedendaagse consument haar
bakker trouw blijft.

Gemeente Vorden vraagt
sloopvergunning aan
voor brug gemeentehuis
De gemeente Vorden gaat zo spoedig
mogelijk een vergunning bij de Rijks-
dienst voor de monumentenzorg in-
dienen voor de sloop van de brug aan
de noordzijde van het gemeentehuis.
Volgens voorlichter G. Limpers zijn de
leuningen van de brug verrot en kost
het ruim een ton om deze te vervan-
gen. "Het zou jammer zijn als de brug
gesloopt moet worden want de onder-
vloer en de houten balken die in het
water staan zijn nog in perfecte staat.
Het is nu afwachten wat de Rijksdienst
voor de monumentenzorg doet, want
zij moeten hiervoor officieel toestem-
ming verlenen", zegt Limpers.

De gemeente Vorden hoopt dat de
Rijksdienst voor de monumentenzorg
met een subsidie over de brug wil ko-
men. Het probleem bij dit soort aan-
.vragen is dat het soms wel jaren kan
duren voordat een dergelijk subsidie-
verzoek wordt ingewilligd. De brug is
op dit moment al afgesloten voor het
publiek. "Niemand mag erop. Dat is
veel te gevaarllijk voor de mensen",
legt de heer Limpers uit. De brug aan
de noorzijde van het gemeentehuis
stamt van 1978. In dat jaar werd kas-
teel Vorden officieel in gebruik geno-
men als gemeentehuis,
staan. Ook hier heeft het college van af-
gezien. Er zullen in totaal 41 nieuwe
acacia's worden herplant. In de afgelo-
pen jaren waren er al diverse gaten in
de bomenrijen gevallen. Ook op deze
plekken zullen acacia's worden her-
plant.

Operation Friendship
De afdeling Vorden van Operation
Friendship heeft het afgelopen week-
end de laatste aktie gehouden met als
doel gelden binnen te krijgen om de
komst van een aantal Ierse jongens en
meisjes te financieren. Deze groep jon-
gelui afkomstig uit Dungannon, een
dorp in de buurt van Belfast, arriveren
30 juni in Vorden. Zij worden dan ge-
durende drie weken bij gastgezinnen
ondergebracht. De afdeling Vorden
fungeert die weken als "gastheer" en
heeft voor de Ierse jongens en meisjes
een attractief programma samenge-
steld.

Op 20 juli vertrekt een groep Vordense
jongeren naar de staat Masseschusets
in Amerika. Daar worden de jongens
en meisjes ondergebracht bij gastge-
zinnen in het stadje Sturbridge. De al-
daar gevestigde afdeling van Operation
Friendship heeft voor hen eveneens
een leuk programma in elkaar gesleu-
teld. Zo zal een trip worden gemaakt
naar Boston en New York. Verder wor-
den er kampeerweekends georgani-
seerd en worden er bezoeken gebracht
aan amusementsparken. De sport
wordt evenmin vergeten. Zo staat een
bezoek aan een baseballgame op het
programma. Ook zullen een aantal be-
kende gebouwen worden bezocht, ter-
wijl er ook een zogenoemd "Family
weekend" op het programma staan. De
Vordense jongelui komen 8 augustus
weer terug. In 1998 brengen Ame-
rikaanse jongens en meisjes een tegen-
bezoek aan Vorden.

Collecte
De collecte voc^pet Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten heeft in Vorden
een bedrag van f 5.263,70 opgebracht.
De collecte werd georganiseerd door de
voetbalvereniging Vorden.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"'t Is tegeswoordig niks meer met de tillevisie, 'k bunne d'r schone op uut
ekekn. Jao, met 't journaal kieke wiej nog wel 's. Soms ok neet ens hele-
maol, dan he'w al wel weer zovölle narigheid ezien da'w een paar dage
vedan kont. 't Is maor een enkele keer da'j wat aadigs heurt", nöstern
Toon van de Spitsmoes op de wekkelijkse kaartaovund.
"Maor iej heurt soms ok nog wel wat goeds", ginge wiej d'r tegenin, "kiek
nao gisteraovund. Too kwam veur 't lechte dat Kok en zien jongens nog
wat geld oaverhadn. Dat is toch besunder goed nie'js".

En now maor hopn dat 't daor trechte kump waor 't 't hardste neudug is.
Toon wis t'r un goeie bestemming veur. Wiej dachten dat e de gaspries
wol verleagen en de benzine goedkoper maakn. Toon stokt de verwarming
namelijk nogal en met zien tweedehands Fordjen maakt e ok knap volle
kilometers. Maor nee, hee had un ander idee.
"Laot ze maor un pösjen nao Vodd'n stuurn. Dan kö'w an de mölle van
van Ark weer 's un paar nieje wieken laotn zetn. Daor zol 't darp van
opknapn.

Daor is 't geld dan in ieder geval net zo goed besteed as an de gemeente-
lijke herindeling. Want daor schient ze ok nog lange gin spiekers met
köppe te können slaon. Volgens un regionale krante wilt ze ens de moeite
neet meer nemmen umme te vergaderen. A'k ut goed begriepe zit ze zo'n
betjen op Vodd'n te wachten wat die now eigenlijk wilt. Maor hier wet ze
nog neet of ze poepn of pissen mot. Eers mot t'r weer een of ander buro
un smak geld an vedienen umme uut te zuukn of Vodd'n wel biej Hengel
of Steendren past. En biej un negatief advies ok neet wet hoe of 't now
wieter mot.

Laot ze maor uutkiekn dat ut neet net zo geet as biej de pelitie. Daor heb
ze zich ok te pletter gereorganiseerd. Kapitalen an alle veranderingen uut
egeven en now bliek 't allemaole toch neet te warken. Hebt de heren van
't ministerie zich vekekn op de praktijk van 't dagelijkse leaven.

Now gaot ze weer trugge nao kleinere eenheden. Nao de dagen van
Wonnink, Kamphuus en van der Peijl. Too de pelietsie nog veldwachter
was en gin administratie-freek van 't ministerie van justitie. Die neet op
't horloge kek of de 36 uur al vol waarn. Minder schrieverieje maor wel
kotter biej de luu. W^M vanweerskanten wissen wat veur vleis iej in de
kuup hadn".
Meschien hef Toon wel geliek. Want too ging 't toch ok goed, biej ons in
d'n Achterhoek?.

H. Leestman.

Oranjeavond goed bezoekt

Afgelopen zaterdag hield de Oranjevereniging haar traditionele oranjeavond. De grote zaal van het Dorpscentrum was goed gevuld en op het
programma stond het toneelstuk "Zeg, kan ik uw man even lenen?". Voordat.de toneelvereniging Vierafcker-Wichmond met dit blijspel begon
sprak voorzitter johan Norde van de Oranjevereniging de aanwezigen toe. Hij ging in zijn toespraak in op het vuurwerk dat dit jaar mogelijk
wordt gemaakt door een gift van Bloemendaal & Wiegerinck. In de Oranjekrant die vorige week verscheen had de Oranjevereniging bij wijze
van grap aangekondigd dat het vuurwerk dit jaar wordt aangeboden door B & W "Heel veel mensen dachten in eerste instantie dat het hier
ging om het college van Burgemeester en Wethouder.^Maar dat was natuurlijk niet zo. Dit betekent echter niet dat het college het vuurwerk
voor het komend jaar niet mag sponsoren. Graag zelfs", sprak Johan Norde in de richting van de aanwezige wethouders Aartsen en Mulderije.
Na afloop van het blijspel van toneelvereniging Vierakker-Wichmond was het de beurt aan "De Sleppers" uit Ruurlo die op hun "trekzakken"
de stemming er uitstekend wisten in te brengen.



sensartie prijzenin
deug6

V6ST 100% katoen
mt. M-XL
norm. 24,95

nsset
polo-
shirts

VOO*

2-delige
set
T-shirt +
piraatbroek

KLM
mode
voor het
héle gezinfashion

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-

LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

Hotel Café Restaurant K e u k e n
/<. hoort er i

'Me il in fa
Barchem

}) Borculoseweg 4
;) Telefoon (0573) 44 12 02

Donderdag 8 mei

Hemelvaart-
buffet
f29,50

Zondag 11 mei moederdagbuffet

Uw huis is de schilder waard.

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

John Langenberg Car Trading
in- en verkoop occassions

Biedt nu aan:
• Ford Escort 1.6i 16V, Limited Edition,

8-96, rood, airco, cv, dubbele airbag,
electr. ramen etc. f 23.750,-

• Opel Astra 1.4i, 12-92, blauw,
4-deurs sedan, luxe stereo-inst. f 13.750,-

• Renault 21 Nevada (Combi) 90,
LPG, rood f 6.950,-

• Golf Cabriolet 88 (nw. type) zilvermetallic

stuurbekr., lichtmet. velgen, nieuwstaat f 14.500,-

Steeds wisselende voorraad. Alle auto's APK gekeurd.
Geopend ma. t/m za., ook op zo. na tel. afspraak.

Inr. mogelijk. U vindt ons op het nieuwe industrieter. aan de
AMBACHTSWEG 12 IN VORDEN

TELEFOON (0575) 55 37 71

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake koopsompolissen.

Zaterdag
3 mei

opening
boerderijwinkel

Groot Wind e n berg
biologische zuivelboerderij

met melkkoeien en melkgerten

Wij maken heerlijke
(kruiden)kaas

yoghurt, karnemelk, boter
op de openingsdag:

bij besteding van 10 gulden
gratis kuipje geitensmeerkaas.

U bent welkom van 14.00 tot 16.30 uur.
Vanaf 3 mei zijn de openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 13.30 -16.30 uur
. zaterdag 10.00 -16.00 uur

Rommelderdijk 2 • Vorden • Telefoon (0575) 55 64 61
(halverwege Vorden en Ruurlo)



BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

G
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

AG E N D A
APRIL
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

29 Soos Kranenburg gewone middag
MEI
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

l Bejaardenkring, reisje
I HSV De Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
3 Vrouwenclub Medler, feestavond
3 Rommelmarkt Molen 't Hoge
5 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
6 Plattelandsvrouwen, excursie
7 HVG dorp, uitstapje
7 ANBO, klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum, slotdrive
8 ANBO, traditionele dagfietstocht,

start vanaf Kerkplein, info 551276
II HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
12 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum, slotdrive
13 Plattelandsvrouwen, fietstocht
13 NCVB
13 KBO, soosmiddag
14 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
14 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
14 HVG Wichmond, slotavond
14 Welfare handewerken De Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 HVG Wildenborch, de vrouwleu uit

Harfsen
15 HSV De Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
21 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
21 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
21 Plattelandsvrouwen, excursie
21 HVG dorp, lezing zwerftocht door

Lapland
21 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
25 TTV Vorden, touwtrektoernooi aan

de Ruurloseweg 110
26 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
27 KBO, soosmiddag
28 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
27 KBO, soosmiddag
28 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
28 Plattelandsvrouwen, humor in de

trouwzaal
28 Welfare, handwerken De Wehme
28 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den •

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (067t| 6610» - FAX (0676) 6610M
NIEUWSTAD 30. 72B1 AM - POSTBUS 22. 7250 AA
•M M4O40 - MtpV/www.xMvwmjtl - ISDN 66192»

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Zonnebloem
Op 25 april j.l. maakten we een boot-
tocht met een boot van Rederij "M.S.
Eureka" Deventer B.V. In Doetinchem
werd ingestapt. Ik was gekomen met
mijn dochter. Toen iedereen aan boord
was vertrokken we richting Keppel-
Doesburg. Prachtig was het om alles
aan je voorbij te zien gaan.
Waterhoentjes, eenden en de reigers
die af en toe neerstreken. Dankbaar
was ik dit te mogen meemaken. We ge-
noten van de koffie of thee met cake,
die geserveerd werd door de vele vrij-
willigers(-sters). Daarna was er een ver-
loting, met prachtige prijzen die, jam-
mer genoeg, onze neus voorbij gingen.
Tegen twaalf uur werd de tafel gedekt
voor het middageten. Groentesoep
vooraf, daarna varkensrollade met sla-
boontjes en appelmoes en patattes.
Daarna een heerlijk ijsje met vruchten.
We passeerden Arnhem. Bij "De
Westerbouwing" werd gekeerd en ging
het weer richting Doetinchem.
Er werd dank gebracht aan ieder die
meegeholpen had de dag te doen sla-
gen. Vrijwilligers(-sters), verpleegkun-
digen en o.a. de dokter. We werden nog
getrakteerd op koffie, thee met krente-
brood.

T. Hartman-Ankersmit
Kerkweide-Kranenburg

Gemeente kapt geen 66
maar 23 acaria's aan
de Wildenborchseweg
De gemeente Vorden komt terug op het
plan om alle 66 acacia's aan de Wil-
denborchseweg te kappen. Er zullen
nu slechts 23 acacia's worden geveld
waaronder de vier bomen die inmid-
dels al zijn gekapt in het kader van het
verleggen van het kruispunt van de
Wildenborchseweg met de Ruurlose-
weg. De gemeente Vorden zal tot na
het broedseizoen wachten met het kap-
pen van de 23 acacia's.
Het college van B en W komt hiermee
gedeeltelijk tegemoet aan het advies
van de beroep- en bezwaarcommissie
van de gemeente Vorden. Deze com-
missie had Burgemeester en Wethou-
ders geadviseerd om alle acacia's aan
de Wildenborchseweg te behouden. De
bezwaarcommissie stelde hiermee de
Vereniging Bomenbelang in het gelijk.
Bomcnbelang was van mening dat de
meeste acacia's aan de Wildenborchse-
weg nog lang niet afgeschreven zijn.
De Vereniging Bomenbelang tekende
daarom bezwaar aan tegen het plan
van de gemeente. Op maandag 10 fe-
bruari was er een hoorzitting van de
bezwaar- en beroepscommissie van de
gemeente Vorden waar voorzitter Hans
van Laake van Bomcnbelang voor het
behoud van de acacia's pleitte.
De gemeente Vorden is van plan om op
de lege plekken nieuwe bomen te plan-
ten. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat hier beuken zouden komen te

Reis Eurodisney

Op de foto v.l.n.r. Gerda te Stroet, Hessel Lubbers, Bennie Grootbod en Wim Heyink.

De meubelzaken van Hengelo,
Grootbod, De Spannevogel en Lubbers
Wonen & Slapen hebben de handen in-
eengeslagen.

Tijdens de koopzondag van 2 maart en
op 2e Paasdag was er een reis voor 4
personen naar Eurodisney Parijs te
winnen.

De prijs is gewonnen door mevr. G. te
Stroet uit Keyenborg. Donderdag j.l.
vond de uitreiking plaats in de kern
van het dorp.



Zuivelboerderij Groot Windenberg
opent winkel op zaterdag 3 mei
De biologische zuivelboerderij
Groot Windenberg in Vorden opent
op zaterdag 3 mei officieel haar
boerderij-winkel. In die winkel zijn
zelfgemaakte zuivelprodukten te
koop en vlees van eigen bedrijf.
Sinds 1995 hebben twee boerinnen op
Groot Windenberg de dagelijkse zorg
voor zo'n tachtig witte melkgeiten en
vijftien roodbonte koeien. Op de boer-
derij, die is te vinden in het coulissen-
landschap tussen Vorden en Ruurlo,
werkt men volgens de biologische
landbouwmethode. Dat betekent dat
zoveel mogelijk in harmonie met de
natuur wordt gewerkt; geen gebruik
van kunstmest en bestrijdingsmidde-
len, diervriendelijk en zonder kunst-
matige hulpstoffen bij de bereiding
van de producten. Het bedrijfis aange-
sloten bij Skal en mag daarom het EKO-
keurmerk voeren.

Groot Windenberg levert aan (natuur-
voedings)winkels, maar de overheerlij-
ke kazen en andere producten kunnen
ook aan huis worden gekocht in de
winkel. Zoals de van koemelk gemaak-
te yoghurt, karnemelk, boter, boeren-
kaas en kruidcnkaas. Van de geiten-
melk maken de boerinnen boerenkaas,
kruidenkaas en smeerkaas.

Tijdens de openingsdag, zaterdag 3
mei, is publiek welkom tussen 14 en
16.30 uur. Dan is er ook volop gelegen-
heid om de jonge geitjes (er zijn er nu
veel op het bedrijf) te bekijken en te
aaien. En natuurlijk mag men de di-
verse soorten kaas, yoghurt en melk
proeven.

Na 3 mei is de boerdeiïjwinkel geo-
pend op iedere woensdag, vrijdag en
zaterdag.

U had nog een foto van ons tegoed van
de "Dag van de Smaak", die op maan-
dag 14 april werd gehouden in de Kerst
Zwartschool. Evenals vorig jaar was
ook nu weer de heer Jos Weel van
Hotel-Restaurant "De Herberg" smaak-
docent. Het doel van "De Dag van de
Smaak" was om kinderen op een leuke
manier smaken te laten proeven en
aan te tonen dat proeven niet alleen
een kwestie is van iets in je mond stop-
pen en kauwen, maar ook dat ogen en

neus - en zelfs oren een rol kunnen spe-
len. Leerlingen van de groep 8 bogen
zich over het "proefwerk" waarin zoet,
zuur, zout, bitter en pittig aan de orde
kwam. Vorige week hebben we al uit-
gebreid hierover bericht. Aan "De Dag
van de Smaak" was tevens een wed-
strijd verbonden. Die werd gewonnen
door Marcel Borgonjen. Hij en zijn fa-
milie zijn door het echtpaar Weel uit-
genodigd voor een gratis diner in hun
Hotel-Restaurant "De Herberg".

Pergo

Saffier

Quick-Step

Topos

LAMINAAT
WOONKAMERKWALITEITEN

29?95
p.m:

3 jaar garantie

Bij zelf leggen

GRATIS LEGSET
+ videoband te leen

Witex

Dekostep

Eikofloor

Dejafloor

39?95
p.m*

5 jaar garantie

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

45.oo
p.m'

7 jaar garantie

Open woensdag t/m zaterdag

Lochem
Parket & Tapijt

(centrum) • Tel. (0573) 25 89 52

00
p.m

12 jaar garantie

BOEDELDAG
zaterdag 31 mei 1997
aanvang 10.30 tot 14.30 uur

Boerderij A. Schouten
Baakseweg 1, Vorden

• COMPLETE KEUKENS

• BANKSTELLEN

• STOELEN

• PANNEN, POTTEN
SNUISTERIJEN, ENZ. ENZ.

Dit jaar zijn de baten bestemd voor de Dorpskerk te
Vorden.

Tlebt u nog spulletjes over?
Wij halen ze graag bij u op. Bel dan:

(O575) 55 14 86
(0575) 55 16 73

(O575) 55 19 61
(O575) 55 3O 81

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

(Advertentie) De beleggingshypotheek is momenteel
erg populair. Door de goede prestaties
van aandelen in de afgelopen jaren wil-
len veel mensen de premies van hun
spaarverzekering beleggen in aandelen
of obligaties. Om te beleggen heb je
echter wel een bepaalde mentaliteit
nodig. Je moet er tegen kunnen. Het is
niet altijd rozengeur en maneschijn.
De koersen van aandelen kunnen voor-
al op de kortere termijn enorm schom-
melen. Gemiddeld genomen worden
op de langere termijn echter hoge ren-
dementen behaald.

Vaak valt te lezen dat beleggen niet
"eng" is en dat bij een langere beleg-
gingshorizon het risico wel meevalt. Zo
kan "Legio Lease" u voorrekenen dat
het afsluiten van een dure lening om
te beleggen -met een rente van 14,8%
op jaarbasis- erg voordelig is. Maar be-
leggen moet je in principe alleen doen
met geld dat over is. Wie dat niet heeft
kan beter eerst sparen zonder risico te
lopen. Vooral de "Woonconsument"
van de "vereniging eigen huis" liet zich
in het april-nummer kritisch uit over

deze manier van beleggen.
Ook hier ligt de waarheid in het mid-
den en hangt het weer helemaal af van
de persoonlijke omstandigheden.
Vooral voor jonge mensen kan een be-
leggingshypotheek heel aantrekkelijk
zijn. Het gaat dan vaak om een lange
periode van bijvoorbeeld 30 jaar. En als
je maar weet dat er op het gebied van
beleggen geen zekerheden bestaan,
kun je er voor kiezen dat de premies
van de spaarverzekering door de verze-
keringsmaatschappij worden belegd.
Uiteindelijk gaat het er om, dat met de
belegde premies een zodanig goed re
sultaat wordt behaald, dat daarmee
aan het eind van de looptijd minstens
de hypothecaire lening kan worden af-
gelost.

Voor wie meer zekerheid wil is er bo-
vendien altijd nog de mogelijkheid van
de spaarhypotheek. Aan het eind van de
looptijd wordt de lening afgelost uit de
betaalde spaarpremies en de daarop bij-
geschreven interest. Maar nogmaals, ge-
middeld genomen blijken beleggingsre-
sultaten meer op te leveren dan bijge-

schreven interest en hebben vooral de
aandelenbeleggers forse winst geboekt.
Bij een spaarhypotheek is het renteper-
centage op de lening en op het spaar-
gedeelte gelijk. Daardoor zijn de lasten
van een spaarhypotheek minder gevoe-
lig voor rentewijzigingen. Als de rente
omhoog gaat moet er meer voor de le-
ning worden betaald. Maar de spaar-
premie kan dan omlaag, omdat meer
rente op de spaarverzekering wordt bij-
geschreven. Een spaarhypotheek heeft
dus het voordeel van een laag renteri-
sico en geeft min of meer zekerheid
dat de maandelijkse lasten ook in de
toekomst betaalbaar blijven.

Een spaarhypotheek is voordelig, om-
dat de rente op de hypotheek volledig
aftrekbaar is gedurende de gehele
looptijd: pas aan het einde van de loop-
tijd wordt afgelost. En als aan alle fis-
cale voorwaarden is voldaan, blijft de
bijgeschreven spaarrente onbelast. Van
het onbelast blijven van spaarrente
kan extra worden geprofiteerd door de
zogenaamde depotconstructie.
Volgende keer meer.



WEEKENDAANBIEDINGEN

BW ONS ELKE DAG VLAAIENFEEST

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
calorie-arm en goed voor 1 2 royale punten.

Deze week scoort u op alle punten!

NIEUW DIT WEEKEND:

APPEL-KANEEL
BAVAROISEVLAAI

lekker fris en romig

45
per punt deze week voor maar

w,
We doen er nog een schepje bovenop:

onze overheerlijke

BOSVRUCHTENVLAAI

per punt nu voor maar f i,125

LEKKER VOOR ONDERWEG

DINO-BOLLEN
met een vleugje kaneel.

Een megabol met krenten, rozijnen, appel en spijs

per punt voor f i,25

TIP VAN DE WEEK:

VORDENSE STOET
'n lekker meergranenbrood van zuivere molenma-
ling. Puur ambachtelijk vol vitamines en mineralen.

Een gezonde oase in onze welvaartswoestijn

f 2.'50
dit weekend voor maar

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

1897 -1997

100 jaar ANWB REISGIDSEN!

Bij aankoop van een ANWB-reisgids

GRATIS
WEGENKAART BENELUX

Ga goed voorbereid op vakantie en maak uw keuze
uit onze compleet vernieuwde camping-, hotel-,

reisgidsenassortiment!
Keuze uit: ANWB, Kosmos, Berlitz, Dominicus,

Marco Polo, Capitool, Lannoo

LOGA LEVERT U DE MOOISTE STREKEN!

Raadhuisstraat 22, Vorden, telefoon 55 31 00

THUIS BEST
De kantoren zijn de volgende
dagen gesloten:

donderdag
vrijdag
vrijdag

1 mei 1997
2 mei 1997
9 mei 1997

Bij ernstige technische problemen
kunt u de band inspreken
telefoonnummer (0575) 46 14 00.
De administratie is gedurende

' deze dagen niet bezet.

Binnenkort ontvangen onze huurders bericht
over de huursubsidie 1997/1998

NKEL VORDEN
Organiseert:

MODESHOW
zaterdag 10 mei
aanvang 14.00 uur
Dorpscentrum Vorden

• Korte diapresentatie
• Verkoop van kleding en stoffen
• Samen met Textielwerkplaats SARI
• Verkoop van Wereldwinkelproducten

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Zutphenseweg 1 a • Vorden
KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.

Onze openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur

vrijdag 9.00- 20.00 uur
zaterdag 9.00 -16.00 uur

20 JAAR
WIGWAM
DIT GAAN WE VIEREN
daarom de hele week voor iedere
klant rond koffie- en theetijd
een heerlijke tractatie

Let op onze actiefolder
voor grandioze
aanbiedingen

Natuurlijk bij:

HUISHOUD- EN ^^ l i BÜ^̂ FIF F^ d^o U 1 1 1 n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Advantage for you
Met de juiste bespanning meer energie.
Met de juiste grip meer stuurkracht.

Dit zijn de twee meest essentiële onderdelen van uw racket.
Beide leggen de basis voor optimaal tennisplezier en zullen
blessures voorkomen.

Selecteer nu een van onze Pacific aanbiedingen, doelgroeps-
gewijs samengesteld voor competitie, toernooi en recreant.

Bij twijfel orntrent een nieuwe bespanning kunt u uw racket
eerst gratis laten controleren op onze muttitest com-
puter.
Alle essentiële onderdelen worden doorgemeten:
hardheid bespanning, stijfheid racket, balanspunt en gewicht.

Profiteer nu voor een optimaal tennisseizoen.

ROOZEGAARDE
Sport&MoctejgJF

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

JONG BELEGEN 1 KIIO

BRIE 100 gram

BOEREN STOIWUKER 500 gram

NIEUW NIEUW
BAKKERSBONBONS 250 gram

8.98

1.39
7?9

7.50

Chipknip

Minder vet,
meer groente
en fruit

Minder
Kanker

De Nederlandse K.inki-rhestri|dnig besteedt uw geld aan onder
/(K-k over preventie en behandeling van kanker. Giro 26000.

Meer informatie? Bel 0800 - 022 66 22 (gratis).

EEN PERFECT
RESULTAAT BEGINT

MET EEN GOED ADVIES
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit Die garantie krijgt u bij VVim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575)462319. /IEmm •• §• tt«»fw

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D K I J F

GeltJnkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575)46231?

AC
WTOK

.5TO
n

«i* mi
Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96
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