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Symbolen vlag
Wichmond/
Vierakker

Jo 'Ludger' Bouwmeister biedt Wichmondse vlag aan:

Raadsvergadering met feestelijk tintje

Hervormde Gemeente
Zondag 5 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens
(geen gezinsdienst) m.m.v. de cantorij. Er is
zondagsschool en jeugdkerk.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 uur dienst;'19.00 uur ds.
C.P.M. Verrips, Eibergen.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 juni 18.30 uur Woord- en Communieviering. Sakramentsdag.
RK Kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
sacramentsdag. Eerste communie m.m.v. Kerkuiltjes.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 juni Pastor G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Voor de renovatie van het Zutphense
dierentehuis De Bronsbergen doet de
gemeente Vorden evenals omliggende plaatsen ook een duit in het zakje.
De raad ging gisteravond accoord met
een bedrag van f 22.400.

Convenant met
Zutphense
brandweer
Per l juli van dit jaar zal de Zutphense
brandweercommandant P. van Zanten
acht uur per week in dienst zijn van
het Vordense korps. Volgende week
maandag zullen de burgemeesters
Kamerling en Brouwer van respectievelijk Vorden en Zutphcn dit bekrachtingen door een gezamenlijk convenant te ondertekenen. Dit voorstel is
gisteravond door de raad goedgekeurd. De heer Van Zanten wordt aangetrokken met het oog op het vertrek
van de huidige commandant per l januari 1996. Tot die tijd zal de heer Van
Zanten fungeren als algemeen coördinator.

De vijf raadsleden uit Vierakker en Wichmond staan op het punt het gemeentehuis van Vorden binnen te gaan en de
raadsvergadering bij te wonen in klederdracht. Van links naar rechts: M. Bakker (D66), J. W. Regelink (CDA), J.D. Bouwmeister (CDA), P.J.M. Hoogland (PvdA) en G.J. Rietman (VVD).
De raadsvergadering van gisteravond begon ongebruikelijk. Bij
aanvang kwam raadslid Jo Bouwmeister gehuld in een pij als 'volgeling' van Sint Lugder de zaal binnengelopen, met in zijn kielzog de
andere vier raadsleden uit Wichmond/Vierakker die eveneens klederdrachten hadden aangetrokken
uit lang vervlogen tijden. Dit alles
had te maken met het 1200 jarig bestaan van Wichmond/Vierakker
dat dit jaar wordt gevierd. Het vijftal overhandigde burgemeester Kamerling een vlag die speciaal voor
dit jubileumjaar werd ontworpen.
Bij de Wichmondse vlag behoorde
een oorkonde die door Jo Bouwmeister werd geproclameerd. 'Wij
weten burgervader, u had al een zwak
voor Wichmundi, dat nietige stipje op
de wereldkaart, en waar u steeds een
bijzonder plek voor in uw hart hebt
bewaard. Wij bieden u dit dundoek bij
dezen ambtshalve aan, het zal bij het

geel/zwart van Vorden zeker niet misstaan', diaèttc de heer Bouwmeistcr.
BurgmecHJKamerling bedankte de
vijf gemeenteraadsleden voor de
Wichmondse vlag en stelde hen vervolgens voor om de vergadering in
klederdracht bij te wonen, hetgeen
nogal wat^jLiriteit opleverde.

ander de inrichting van een derde
gymnastieklokaal, uitbrei<
van de
berging en vloer

Veelgeld

Evenals in de commissievergadering
van dinsdag 1 7 mei waarin gesproken
werd over het onderhoud ju de wegen in 1994 stelde de heeiJLc. van
Sporthar
Voskuilen (CDA) de hoogte van de
Tijdens deze raadsvergadering vroeg kosten aan de orde: 1,3 miljoen. 'Is
de heer G.J. Rietman (VVD) zich af het niet mogelijk om bepaalde onderwaarom er dit jaar ruim 521.000 gul- houdswerkzaamheden door te schuiden moet worden gestoken in de reno- ven naar volgend jaar. We zouden bijvatie van sporthal 't Jebbink terwijl er voorbeeld de normen kunnen bijstelook plannen zijn tot privatisering van
len of in sommige wijken slechts priode hal. 'Ik stel voor dat er zo snel mo- riteiten leggen in plaats van de hele
gelijk wordt onderzocht wat wat de wijk aan te pakken', aldus Van Vosmogelijkheden daaromtrent zijn', zei kuilen. Wethouder D.J. Mulderijehij. Wethouder M. Aartsen-den Har- Meulenbroek benadrukte nogmaals
der (CDA) memoreerde vervolgens dat het absoluut niet mogelijk was om
dat dit ook in het voorstel van het col- bepaalde zaken door te schuiven.
lege was meegenomen. Vervolgens 'Dan zou het ten koste gaan van de
ging de raad accoord met de renova- veiligheid en dat kan ook weer niet de
tieplannen. In de periode juni/sep- bedoeling zijn', overtuigde ze de
tember zal gewerkt worden aan onder raad.

Vrachtwagen kantelt in Dorpsstraat

Huisarts 4-5junior. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaarwerk 1.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de 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 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 4-5 juni J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag

bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).
Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940,
b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter,

tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND

Cursussen
bijbelstudie
Hebt u altijd meer van de bijbel willen
weten? Dan moet u dit berichtje even
goed lezen. Er zijn namelijk vele anderen die, net als u interesse hebben
voor de bijbel, de kerkgeschiedenis,
de christelijke gebruiken en de liturgie. Voor hen worden er cursussen
georganiseerd door de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en wordt
door het hele land gehouden. Alle cursussen beginnen in september en duren tot mei, gedurende drie jaar. Er is
geen diploma aan verbonden, wel een
bewijs van deelname. Er zijn in deze
omgeving twee cursusplaatsen. Ten
eerste in Deventer op de donderdagmorgen.
Aanmeldingsadres: mevrouw J. Pongers-van der Jagt. Tel. 05480-14083.
Daarnaast wordt er op de zaterdagmorgen een cursus gehouden in Velp.
Aanmeldingsadres: de heer W. Buis,
tel. 08309-52088. Er zijn al diverse
deelnemers uit Vorden. In Vorden doceert dr. K.H.W. Klaassens, predikant
te Vorden, de kerkgeschiedenis. Ook
bij hem kunt u terecht voor inlichtingen. Tel. 05752-1366.
Aanmelding voor het nieuwe cursusjaar is vanaf nu mogelijk. Er kunnen
per jaar slechts 25 deelnemers worden
toegelaten.

Het overnemen of copiëren
van artikelen en/of
advertenties is zonder
toestemming van de
eindredaktie niet toegestaan.

WEEKENDDIENSTEN

Subsidie
Bronsbergen

De gemeenteraad ging gisteravond
accoord met het voorstel om na het
vertrek van de sociale rechercheur in
1993 aansluiting te zoeken bij de Sociale Recherche in Deventer. Ook de
gemeenten Gorssel, Lochcm en
Warnsveld kiezen voor deze oplossing.

Verschijnt eenmaal per week.

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 41 et.
Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50
administratiekosten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De vlag van WichmondV Vierakker die
gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering werd aangeboden
en ontworpen is door de heer Overvelde, staat geheel in het teken van
symbolen. Zo prijkt in het midden
Sint Ludger die reeds in 794 in Witmundi de eerste kerk aan de IJssel
stichtte. In zijn hand draagt hij een
staf en aan zijn voeten zit een gans.
Het verhaal gaat dat de ganzen in die
tijd de natuur en het gewas vernielden
en daarom werden opgesloten in een
schuur en belerend werden toegesproken door Lugderus. Verder is de
Baaksc beek te zien die uitmond in de
IJssel. Daaromheen groene vlakken
die de mooie landelijke omgeving van
Wichmond en Vierakker symboliseren.

Samenwerking met
Sociale Recherche
Deventer

Correspondenten:
Vorden: A. Velhorst,
HetWiemelink11.
Tel. 05752-1688.
Vierakker-Wichmond:
H. Rutgers,
Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker. Tel. 05754-1310.
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Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 juni 10.00 uur mevr. D. Rekswinkel,
Steenderen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 5 juni 11.00 uur Eucharistieviering.
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 juni Pastor G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
i

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ
iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Zonder drukwerk
geen cheques.
Rare wereld, zonder d r u k w e r k

Een 27-jarige vrachtwagenchauffeur
uit Waddinxveen vloog gisterochtend
om vijf over zeven uit de bocht in de
Dorpsstraat in Vorden. De wagen, komend uit de richting Zutphen en beladen met vloeibaar veevoeder, kantelde pal voor de panden van schoenenzaak Giessen, fysiotherapeut Geert
Heersink en de Amco. De chauffeur
kwam met de schrik vrij en er raakten

op deze vroege ochtend ook geen andere mensen gewond. Wel werden
twee auto's, die geparkeerd stonden
aan de Dorpsstraat, zwaar beschadigd. Het varkcnsvocr stroomde naar
het ongeluk rijkelijk over de Dorpsstraat.
Tot ver in de middag was het centrum
daarom afgesloten en werd het verkeer omgeleid via de rondweg. Vol-

gens de politie heeft de chauffeur niet
harder gereden dan 50 kilometer per
uur. Een technisch onderzoek moet
daarom uitwijzen wat de oorzaak van
het ongeval is. De chauffeur had echter wel over het hoofd gezien dat hij
niet door het centrum van Vorden
mocht rijden, aangezien deze, uitgezonderd bestemmingsverkeer, verboden is voor vrachtwagens.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden
bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ

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

ClRTIFICUTHOUOEft

P.P.M. Band
op 4 juni in De Woage
Op zaterdagavond 4 juni zal in discotheek De Woage in Halle de
P.P.M. Band haar opwachting maken. In de 'Ken ie die zaal' speelt de
coverband Cardiac Arrest.
Het was 1977 toen het studentenorkest de P.P.M. Band het eerste optreden verzorgde. In 1982 kwam de band
onder contract bij een boekingsbureau en sindsdien maakt P.P.M, een
stormachtige ontwikkeling door.
Kwalitiatief groeide de band enorm
en op dit moment behoren zij tot de
betere orkesten.
De P.P.M. Band is het beste te omschrijven als een stevig top-40 orkest
met een ietwat humoristische achtergrond. Voor dat stukje humor is zanger Herman verantwoordelijk. Deze
houdt er van zich nogal driest te verkleiden en zorgt samen met een perfect stukje zang voor kolderieke si-

tuaties. Gelukkig altijd tot voldoening
van het publiek, want dat zien de jongens van P.P.M als het allerbelangrijkste.
Het repertoire van P.P.M, is zoals gezegd 'stevig' te noemen en uiterst
dansbaar. De band heeft zich helemaal gespecialiseerd op het dancing
en discotheken-circuit. Nummers als
'Alive and Kicking' van de Simple
Minds, 'Sons and Daughters' van Level 42 worden door P.P.M, op een niet
van het orgineel te onderscheiden wijze gebracht.
Voor de nodige afwisseling zorgt op 4
juni Cardiac Arrest in de 'Ken ie die
zaal'. Deze band komt uit de omgeving Assen en brengt swingende
nummers, zowel Engels- als Nederlandstalig. Zo zullen onder andere
nummers van De Dijk, Frank Boeien
;n Toto op het programma staan.

Vijfsprong trekt
200 bezoekers
In verband met het 70-jarig bestaan
van de biologisch-dynamische vereniging hield onder andere De Vijfsprong in Vorden zaterdag een Open
Dag waar zo'n 200 personen op afkwamen. 'Een behoorlijk aantal,
maar wanneer we zelf open dagen organiseren trekken we meer bezoekers. Desondanks zijn we tevreden en
wat belangrijker is het was een gezellige dag', zegt J. Wysenfeld, coördinator bij de Vijfsprong.
Afgelopen zaterdag waren er 20 mensen in touw die onder meer tekst en
uitleg gaven tijdens de rondleidingen.
De bezoekers konden onder meer zien
hoe de mechanische onkruidbestrijding in zijn werk gaat. Tevens was er
op het erf van de boerderij een markt
opgezet, waar bijvoorbeeld groenten,
zuivelprodukten zoals smeerkaas en
kwark kon worden gekocht.

Door verandering van wetgeving
neemt de regiopolitie de gemeentelijke taken op het gebied van Jachtwet, de Wet Wapens en Munitie en
de Wet op de Weerkorpsen en de
particuliere beveiligingsorganisaties over.
In het verleden werden aanvragen en
verzoeken om informatie betreking
hebbend op deze drie wetten in het algemeen behandeld door ambtenaren
op het gemeentehuis waar de aanvrager woonachtig was. In gemeenten
waar voorheen de rijkspolitie haar
werk verrichtte werden deze handelingen onder verantwoordelijkheid
van de burgemeester door een ambtenaar op het gemeentehuis uitgevoerd.
Vaak werd de politie in dit proces betrokken. In gemeenten waar gemeentepolitie werkzaam was werden deze
handelingen onder verantwoordelijk
van de (hoofd)commissaris al door
een politieman/vrouw uitgevoerd. Nu
worden deze taken afgehandeld door
de plaatselijke politie.

Een voorbeeld: een jager in Brummen
wil een nieuw jachtgeweer op zijn
jachtakte bij laten schrijven. De afhandeling wordt nu verricht een politieambtenaar en niet meer door een
ambtenaar van het gemeentehuis in
Brummen. Per basiseenheid, zoals de
werkeenheden van de regiopolitie heten, zijn coördinatoren voor deze taken aangesteld. In de basiseenheid
IJsselstreek-West doet de heer Driessen voor de gemeente Voorst en de
heer Simmelink voor de gemeente
Brummen dit werk.
In de basiseenheid IJsselstreek Midden (Zutphen) neemt de heer Knopert
deze werkzaamheden op zich.
Vanuit het politiebureau in Vorden
zullen de heren Spies en Buurman
voor de basiseenheid IJsselstreekOost (gemeenten Gorssel, Lochem,
Vorden, Warnsveld en Steenderen)
deze taak uitvoeren.
In alle gevallen wordt men verzocht
eerst telefonisch contact met de betrokken functionaris op te nemen.

Kinderdagverblijf zoekt
vrijwilligers
Kinderdagverblijf leniemienie is
op zoek naar mensen die op vrijwillige basis de vaste leidsters een
handje willen helpen op een vaste
ochtend of middag in de week. Het
gaat hier om opvang van O tot 4-jarigen van medewerkers van Het
Nieuwe Spittaal, Het Groot Graffel
en de Eefdese Tehuizen.
Op doordeweekse werkdagen worden
de kinderen, verdeeld over twee groepen van elk 12 kinderen, opgevangen
door deskundige leiding geassisteerd

door vrijwillig(st)ers. Kinderdagverblijf leniemienie staat op het terrein
van Het Groot Graffel in een prachtige omgeving. Er zijn twee gezellige
groepsruimten, een fiets- en klauterruimte en veel speelmogelijkheden
buiten. Verder zijn er diverse slaapkamers voor de kinderen.
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met
Karin Kamermans. Bij voorkeur op
maandag, woensdag of donderdag.
Telefoon: 05750-25394.

Oranjefeest Leesten-Warken
Op 10 en 11 juni wordt in LeestenWarken weer het traditionele
Oranjefeest gevierd. Dit jaar zal
het een echt buurtfeest worden omdat het niet meer in schoolverband
gaat. Maar dit wil dus niet zeggen
dat andere mensen buiten LeestenWar ki-n niet welkom zijn.
Vrijdagavond is er een toneelstuk
gespeeld door mensen uit de buurtschappen. Opgevoerd wordt het toneelstuk 'Hoogspanning, levensgevaarlijk'. Na afloop is er gelegenheid tot dansen met medewerking
van dansorkest 'The Players'.
Op zaterdag 11 juni wordt er een kinderfeest gehouden met allerlei spel-

letjes zoals hoefijzer gooien en balspuiten met waterpistool. Na afloop
van de kinderspelen wordt er een
stoelendans gehouden voor jong en
oud. Ook vinden deze middag de
volksspelen plaats zoals vogelschieten, vogelgooien en Dogcar-rijden.
Zaterdagavond wordt het feest afgesloten met de huldiging van het koningspaar en prijsuitreiking van de diverse spelen. Deze avond kan er gedanst worden op de klanken van het
dans- en showorkest 'Precies'. Alles
zal gaan plaats vinden in en achter
café-restaurant De Boggelaar. De
aanvangstijden van de verschillende
evenementen treft u aan in de advertentie elders in dit blad.

Nederland
aan de bal.

CDA
Aktueel in
Europa

WK BAL
EEN ECHTE LEKKERE
GEHAKTBAL

Solisten concours
Sursum Corda
Sursum Corda heeft er zaterdagmiddag alles aan gedaan om haar eigen
muziek te promoten. Het was de gehele middag een komen en gaan van
vele muzikanten. Zo brachten bijvoorbeeld de leerlingen minirettes, de
minirettes en de majorettes een show
waarbij ze zelf voor de bijpassende
kleding h^lcn gezorgd.
Verder trawn er saxofoontrio's, klarinettentrio's, combinaties van trompet/dwarsfluit en klarinet/bas op,
waarbij elke muzikant een duidelijke
eigen inbreng had. De presentatie van
dit solistc^kstival was in handen van
Jan OoiirnBr De jury bestond uit mej.
Scheperclaus, mevrouw Veldink en
de heer Fransen. Zij beoordeelden de
solisten niet op basis van prijzen,
maar hadden voor elke muzikant c.q.
groep een rapport opgesteld waarbij
de deelnemers met het oog op de muzikale toekomst hun voordeel mee
kunnen doen. De jury was overigens
van mening dat het gebodene van
goed niveau was.
Trouwens een wel zeer drukke dag
voor Sursum Corda. Zaterdagmorgen
verzorgde het korps de muzikale
omlijsting tijdens het internationale
Sorbo Voetbal toernooi. Zaterdagmiddag het Solistenfestival met aansluitend het brengen van twee serenades
voor respectievelijk de bruidsparen
Kettelerij en Kappert.

Eventueel vervoer,
bel 1508.

CDA

H.o.h. Gehakt
Fijne verse worst 1 kiio 7,95
3 pond voor één
Grove verse worst 1 kb 9,95
Rundergehakti kiio 12,50
Hamburgers per stuk 1,00
Schouderkarbonade 1 KHO 6,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Runder Rookvlees

BARBECUEWORST

/

Uw tcnnispartncr
voor enkel- en

4,95

fjÜ

SgW

100gram1,15
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

GEWONE Biefstuk

WK Gehaktballen
5 halen 4 betalen
•

100 gram 2,75

N

.Gebraden Gehakt

500 GRAM

ongewoon lekker!
100 gram

2,85

i

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

GEVRAAGD:
ENKELE

Magere
Runderpriklapjes

Spareribs

500 gram 8,95

1 kiio 7,95

AARDBEIENPLUKKERS

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

vanaf ca. 10 juni
F. van Amerongen
Schuttestraat 12 - Vorden
Tel. 05752-6408

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen
MAGERESPEKLAPPEN
1 kilo van 9,90 voor

KOTELETTO'S

SS^NU 6,98

VOOR UW ONTBIJT:
BOERENWITWJG^W, gesneden

^
van 1,99 voor

l,

VERGEER
KAAS
SNIJVERS

BELEGEN KAAS

1 kilo van 13,50 voor \7,«/O

KRUIDENBOTER

100 gram van 2,39 voor 1,99

PAARDEROOKVLEES SNUVB*
100 gram van 2,59 voor

*

OQ

l, \jO

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

ELSTAR

2 kilo van 4,98 voor

2,98

EEN GREEP UIT ONZE WAARDEBONFOLDER
MET EEN TOTAALVOORDEEL VAN
MAAR LIEFST F 49 (Looptijd van woensdag 1 juni t/m zaterdag 18 juni)

Midpoint Meeting
'Blijvende vriendschap niet uitgesloten', zo sprak één van de organisatoren toen de ruim 50 buitenlandse stagiaires zondag weer richting stageadres ergens in Nederland gingen.
De jongelui uit diverse landen van de
wereld waren gedurende een viertal
dagen tijdens een zogenaamde Midpoint Meeting in de Achterhoek te
gast met als centraal punt Vorden.
Hier werden de jongens en meisjes
onder meer ontvangen door de Regio
West Achterhoek van Jong Gelre, terwijl de Stichting Uitwisseling Bergen
evaluatiegesprekken met de stagiaires
voerde.
Nadat er vrijdagmorgen een bezoek
was gebracht aan het openluchtmuseum werd er die avond een gezellige
avond gehouden bij de familie Beek
in Doesburg. Zaterdagmorgen werd
in Vorden de Achtkastelentocht gehouden, met onderweg allerlei ocrhollandse spelletjes zoals zaklopen en
koekhappen. Het fietsen ging de stagiaires wonderwel goed af. Voldaan
maar erg moe kwam het gezelschap 's
middags in Vorden aan, waarna er 's
avonds playbackwedstrijden op het
programma stonden die werden gehouden in De Pauw in Warnsveld.
Na zondag samen met de gastgezinnen in het Dorpscentrum te hebben
geluncht, werd afscheid genomen
waarbij dus redelijkerwijs mag worden aangenomen dat sommige jongelui elkaar nog wel eens zullen ontmoeten.

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Alternatief concert
Jubal geslaagd
Het Jubalternatief, een alternatief
concert van de muziekvereniging Jubal dat op zaterdag 28 mei werd gehouden, mag zeer geslaagd worden
genoemd. In het kader van de dag van
de muziek waren alle muzikanten van
de muziekvereniging Jubal verzameld in het gebouw Withmundi te
Wichmond. Het was nu eens geen
concert van de harmonie en de drumband, maar een muzikale happening
waarbij leden van muziekvereniging
in diverse - voor hen soms ongewone
- samenstellingen te horen waren.
Hoogtepunt van de avond was wellicht wel het piano quatre mains van
Marcel Voskamp en Karin Klein Lebbink.

Politie neemt gemeentelijke
taken over

EUROPESE
VERKIEZINGEN

FRISTI DRINKYOGHURT

1

/i literpak, 2 pakken

3,98

NU MET BON F 1,-KORTING

LASSIE RIJSTBUILTJES
250 gram, 2 pakken

3,38

NU MET BON F 1,-KORTING

REMIA VLEESSAUZEN
div. soorten, 250 ml, 2 flessen

2,58

NU MET BON F 1,-KORTING

PAIN MINUTE STOKBROOD
wit inhoud, 3 stuks, 1 pak

3,49

NU MET BON F 1,50 KORTING

CROKY UITDEELDOOS
naturel of paprika, inhoud, 12 zakjes, 1 doos
NU MET BON F 1,50 KORTING

VERKADE DIGESTIVE
300 gram, 1 pak

3,75
2,49

NU MET BON F 1-KORTING

Heeft U geen waardebonfolder ontvangen, meld dit dan even bij
onze vleeswarenafdeling.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000
'""OPENINGSTIJDEN*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

VERGEET NI f T ONZE SPAARZEGE LAKTIE

BOTTERMAN B.V

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Timo
Zwier en
Helma Rouwenhorst-Braam

24 mei 1994
Soldatenhuis 2
7261 VJ Ruurlo
Een dochter...
'Het klinkt zo gewoon, toch is
het bijzonder.
Een nieuw leven, voor ons is
het een wonder!

Joyce Christel Diana
We noemen haar

Joyce
30 mei 1994
Ben en Truus van de Pavert

1994

1929

Op dinsdag 7 juni a.s. zijn onze
ouders

J.B. Wuestenenk
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

en

A. Wuestenenk-Regelink

BARENDSEN

65 jaar getrouwd.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Yvet
Henrika Antonia
29 mei 1994
Herbert en Angelique
Rutgers-Sueters

l0.98

33% minder zout/25% minder vet
500 gram

Zij willen dit herdenken op woensdag
8 juni met kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Zwitserse Emmertaler of
Gruyere

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 17.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Weekendtopper!

Rambol Nootmix

2.49
1.89

100 gram

Filet Jambon

juni 1994
Prins Bernhardweg 3
7251 EB Vorden

D. Vruggink
U bent van harte welkom op de
receptie die gehouden wordt op
maandag 13 juni van 19.30 tot
22.30 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Dorpsstraat 15A
7251 BA Vorden
Tel. 05752-2162
Wij rusten van 12.30 tot 15.00
uur.
Graag willen wij onze familie,
vrienden en bekenden bedanken, die eraan hebben bijgedragen ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag te maken.

100 gram

Nog één week en dan opent Annet
Barendsen haar nieuwe ETOS drogisterij/
parfumerie.
Een moderne eigentijdse speciaalzaak op
het gebied van schoonheid, gezondheid en
verzorging.

Op 11 juni a.s. hoop ik 80 jaar te
worden.

De Eendracht 9, 7251 GA Vorden

z oc
O. V O

2.49

100 gram

Zutphen-Emmerikseweg 112A
7223 DL Baak
Tel. 05754-1759
Tijdelijk adres:
Streekziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal, Zutphen

Belegen kaas i kilo
Gouwenaar Light

Cashewnoten

0 oc

250 gram

O.VO

Ook voor Vaderdag hebben wij leuke
cadeaus.
Tot ziens, Elly Teeuwen.

WEEKENDAANBIEDINQ:
Heerlijke frisse

Vanaf donderdag 9 juni a.s. 9 uur staan wij
klaar om onze klanten te ontvangen.

VRUCHTEN
VLAAITJES
goedgevuld met vers fruit

Woensdag 8 juni 1994 van 16.00 uur tot
20.00 uur bent U van harte welkom onder
het genot van een hapje en een drankje om
onze winkel te komen bezichtigen.

DIT WEEKEND:
voor maar l , / O
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

MÜSLI KRUIDKOEK
met noten en rozijnen
nu voor

Vorden, Zutphenseweg 3

Willemien en Bennie
Oonk
Vorden, juni 1994

G.H. Sterringa
huisarts

2 t/m 10 juni
geen praktijk
De praktijk wordt voor
spoedgevallen waargenomen:
voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerk 1, tel. 2432

Hierbij nodigen wij U uit voor de feestelijke
heropening van het Ludgerusgebouw op
zaterdag 11 juni 1994 om 14.00 uur.

OPEN HUIS

• Kleine aerobic modeshow
op 2 juni. Sparta. Sporthal
't Jebbink. Aanvang 20.00 uur.
• TE KOOP: Philips kleuren
tv, 66 cm, zeer goed, f 125,-;
2x Philips boxen, 3-weg bass
reflex, 110 Watt, nieuwstaat,
f 275,-. Tel. 05752-2269.
• TE KOOP: (kantine)stoelen en tafels, diverse modellen, in prima staat. Tel. 057521221.
• TE KOOP: waaltjes voor
sierbestrating. H. Kets, Baak.
Tel. 05754-1742.
• GEVRAAGD: zelfst. hulp in
de huishouding voor 2 a 3
uur per week. Tel. 057521535.
• TE HUUR: vakantiewoning voor 2 a 3 personen, aan
de rand van het dorp, 2 km van
Oosterschelde (Zeeland), eiland Tholen. Tel. 05752-2223.
• Open Huis Dierentehuis
„de Bronsbergen" met o.a.
rommelmarkt. Vrijdag 3 juni
van 15.00-20.00 uur. Zaterdag
4 juni van 10.30-15.00 uur.
• TE KOOP: Kawasaki 440
LTD, bouwjr. '82; Toyota Corolla 1.3 SXL, bouwjr. '86. Tel.
(05735)2197.
• TE KOOP: Puch Maxi met
sterwielen, opknapper. Tel.
(05752) 2347.
• TE KOOP: Ford Sierra
Sedan 2.0 sept. '89, LPG,
metallic grijs-blauw. Tel. 057522172.
• Jongen, 17 jaar zoekt werk
voor 's vrijdagavonds en
's zaterdags en de vakanties. Tel. (05753) 2914.

*

* * * * *
'n Hartige variatie

*

*

NU PER STUK l ,

zie ook onze dagaanbiedingen

Het bestuur van de Stichting St.-Ludgcrus.

Partij van de Arbeid

Lijst 2

Contactjes

• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

*

FRANSE
KAASBROODJES

Voor e
democratisch, sociaal
en tolerant Europa

Aansluitend is er van 15.00 tot 16.30 uur

voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678

• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

*

Hedy d'Ancona

LEDENVERGADERING

NOG
EENMAAL
VVD
STEMMEN
OP 9 JUNI
VOOR HET
EUROPEES
PARLEMENT

Want daar wordt beslist over
de rechten van de burger, over
werk, milieu en veiligheid.

KEURSLAGER

DE

DE ECHTE GROENTEMAN

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 2,3 en 4 juni

100 gram

OVERHEERLIJKE

1,98

KEURKOOPJE donderdag 2 juni:

GEPANEERDE SCHNITZELS
500 gram

ROZIJNENBROOD

' 6,45

GEBRADEN
FRICANDEAU

6,98

100 gram 1 , f O

VLEESWAREN
SPECIAL:
KOMKOMMERSALADE
100 gram

SPAANSE PRUIMEN
kilo 4,95

NU

NIEUW-NIEUW
MAANDAG
6 JUNI:

DINSDAG
7 JUNI:

WOENSDAG
8 JUNI:

PANKLARE
PANKLARE
PANKLARE
ChampignonSpitskool
Rode Kool

mix

500 gram 1 v/0 SOOgramfcOU 500 gram 1 fcO

MAÏSKAASBROODJE
van 1,85 voor

1,45

0,98

o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

Echte Bakker

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH

Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax6727

THEMA-AANBIEDINGEN

500 gram

RAPONRIIRPFR
puur rundvlees
lekke r pittig gekruid

TIMMERWERK

ECHTE
BAKKER

JONGE BOSPEEN
2 y en
\j\j

SPECIAL:

Voor een ambachtelijk stuk

w

fi

ZWEMBAD „IN DE DENNEN"
op maandag 6 juni aanvang 20.00 uur in de kantine
van het zwembad aan de Oude Zutphenseweg 7.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en worden bij
dezen ook uitdrukkelijk uitgenodigd.
Tijdens deze avond zal een video-film vertoond
worden over de gehele renovatiewerkzaamheden aan
het bad van afgelopen najaar; vooral alle
'ondergrondse' aktiviteiten.

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

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

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

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384

LET OP DE
PIEKPRIJZEN BIJ
JAC.HERMANS EN

Karnemelk
dagvers,
literpak

Sinaasappelsap

JatHermans

Kom maar snel bij
Jac.Hermans profiteren
van de Piekfijne Prijzen
voor Piekfijne produkten,
Want de Piekenparade
dendert door de winkel.
Kom dus maar snel
winkelwagens vullen bij
Jac.Hermans.

SUCCO
D'ARANCIA
Gevulde
appelkoeken

pak 1 liter
van

-

Elstar handappelen
zak per kilo

California mixen

voor nasi of
macaroni/spaghetti
pakje 64 gram

van

NIEUWSTAD 5
VORDEN
Volop parkeergelegenheid bij
Jac. Hermans. Dus welkom autoklanten

Q
iKFIJNI PRODUKl !N VOOR PI IKFIJNI
Aanbiedingen alleen geldig in dit filiaal t/m zaterdag 4 juni 1994 en zolang de voorraad strekt.

!N

NU
BIJ
JAC.
HI
;RMAN$!
JacHermans

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 2 juni 1994
56e jaargang no. 10

NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Autowassen
Operation
Friendship

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vier generaties Pardijs

De leden van uitwisselingsorgansiatie
Operation Friendship in Vorden steken op 4 en 11 juni de handen uit de
mouwen. Met spons, zeem en stofzuiger worden dan namelijk alle auto's in
het dorp voor een gering bedrag gewassen. U kunt daarvoor op beide zaterdagen de gehele dag terecht aan de
Burgemeester Galleestraat 67, ter
hoogte van Terwel. De opbrengst van
het autowassen wordt mede gebruikt
om de buitenlandse jongeren uit Estland en Amerika, die vanaf 20 juli
drie weken in Vordense gastgezinnen
verblijven, een afwisselend programma aan te bieden.

Achterhouseop
Ham-Party
Naast de bands Op Drift en Simply
Fat zal op zaterdag 4 juni tijdens de
Ham-Party ook gelegenheid zijn om
heerlijk te 'housen'. Op de deel van
kampeerboerderij Wagenvaart heeft
namelijk een zogenaamde 'Achter-

Frans Bleumink
geslaagd

Informatieavond
karnavalsoptocht 1995

Bleumink Tweewielers is sindskort
een gediplomeerd fietsenhersteller
rijker. Onlangs slaagde namelijk eigenaar Frans Bleumink voor de cursus
vakbekwaamheid Fietsherstellersbedrijf bij Innovam in Nieuwcgein.

Fietsexcursie
landgoed Hackfort

Onlangs gingen ze met elkaar op de foto: de heren Pardijs van de Mosselseweg. De laatste gezinsuitbreiding was op 7
maart van dit jaar toen Lars, de zoon van Hans en Jolanda Pardijs-Broekman werd geboren. Op de foto van links naar
rechts de vier generaties Pardijs: Hendrik (80), Jan (54), Lars en Hans (29).

Op zaterdag 4 juni houdt de Vereniging Natuurmonumenten een fietsexcursie over het landgoed Hackfort.
Vertrek is 's middags vanaf de watermolen op het voorplein van kasteel
Hackfort aan de Baakseweg 8. De
tocht van 23 kilometer wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonumenten en duurt ongeveer vier uur.

Oranjefeest
Wildenborch
verschoven naar juni
Het is al jarenlang traditie dat het
Oranjefeest in het buurschap Wildenborch begin september wordt gevierd.

Volgens voorzitter R. Mennink wordt
de concurrentie in de regio in de
maand september steeds groter. Vandaar dat besloten is de festiviteiten dit
jaar te houden op vrijdagavond 17
juni en zaterdag 18 juni.
Op beide dagen brengt de Wildenborchse toneelvereniging T.A.O. het
blijspel 'Postorderfobie'. Deze heeft

Pro eramm'a
t^

vrijdag 17 juni
20.00 uur

21.00 uur

zaterdag 18 juni

21.00 uur

zaterdag 2 en
zondag 3 juli
zaterdag 2 juli

19.30 uur
21.30 uur
zondag 3 juli
14.007
17.00 uur

4 juli t/m 8 juli

house-Party' plaats. Organisator Andre Schoen 'Dat is eigenlijk als een
geintje ontstaan. Aangezien houseparty's momentcel heel erg populair
zijn, vonden wij het wel een goed idee
om daar iets mee te gaan doen. Vandaar dus 'achterhouse op de deel'. En
ik weet zeker dat het aan gaat slaan. Ik
heb namelijk op voorhand al diverse
leuke reacties gehad.'

van 19.00
uur tot
21.30 uur

Lokatie: Kasteeltuin Suideras
Opening festiviteiten 1200-jarig bestaan WichmondVierakker door de Voorzitter van de 'Stichting 1200' en
Burgemeester Kamerling van Vorden.
Tevens is er gelegenheid voor eventuele andere sprekers.
Openluchtspel 'Het spel van Withmund' opgevoerd door
de toneelgroep Wichmond-Vierakker onder regie van dhr.
G. Garritsen.
Openluchtspel 'Het spel van Withmund'
Tijdens de beide avonden is er in de korte pauzes koffie
tegen betaling verkrijgbaar. Na afloop van het
Openluchtspel is er gelegenheid in en bij het
Ludgerusgebouw een drankje te nuttigen. De
toegangskaarten voor beide avonden a f 7,50 zijn in
vóórverkoop vanaf 30 mei bij Jansen in Vierakker en bij
Besselink in Wichmond. De inwoners die via de
gehouden enquête opgave hebben gedaan voor kaarten,
kunnen deze afhalen op dinsdag 24/woensdag 25 mei in
het Ludgerus-gebouw tussen 19.00 en 21.00 uur.
Parkeergelegenheid wordt geboden aan de Vierakkersestraatweg. Inwoners uit het dorp Wichmond wordt
verzocht zoveel mogelijk te voet te komen. Mensen die
moeilijk ter been zijn mogen per auto naar de lokatie
worden gebracht.
Jaarlijkse Ludgermarkt:
De Ludgermarkt zal in het teken staan van het 1200-jarig
bestaan met als extra activiteiten o.a.:
Optreden van de plaatselijke dansgroepen en muziekver.
Jubal.
Pleinfeest met live muziek.
van 13.00 uur tot 19.00 uur
Wedstrijd: De sterkste man van Wichmond-Vierakker.
Elastiekwedstrijd voor de kinderen.
Optreden van de Bargkapel uit Barchem.
Het boek over Vierakker/Wichmond zal begin juli gereed
zijn en op gepaste wijze worden aangeboden.
Expositie in gebouw Withmundi
Expositie van oude foto's en oude huishoudelijke en
landbouwgereedschappen, tevens zullen er oude dia's
vertoond worden en de videofilm van Wichmond wordt
gedraaid. Zaterdag 9 juli is de expositie open van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

plaats in de kapel. Aan de opzet van
het oranjcfeest wordt verder niet gesleuteld. Het motto 'voor elk wat
wils' staat nog steeds hoog in het
vaandel. Voor zaterdag 18 juni staan
de traditionele volksspelen op het
programma zoals ringsteken, vogelschieten, briefposten en allerhand
spelletjes voorde kinderen.

Het jaar 1995 wordt voor karnavalsvereniging De Deurdreajers
een jaar van vernieuwing. Een
groep nieuwe enthousisaste leden is
opgestaan en gaat volgend jaar onder andere een grote karnavalsoptocht organiseren. Het lijkt erg
vroeg maar de Deurdreajers roepen nu reeds families, buurten, verenigingen, en vriedenclubs op om
volgend jaar mee te doen met een
zelfgebouwde wagen. Om dit alles
in goede banen te leiden is er op
woensdagavond 15 juni een informatie-avond in De Herberg waar
iedere Vordenaar voor wordt uitgenodigd.

De groep nieuwe leden van De Deurdreajers kon de tanende populariteit
van het karnavalsfeest niet langer
meer aanzien. Ze hebben daarom de
koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe het karnaval weer een feest
kan worden waar heel Vorden voor
warm loopt. Eén van de activiteiten
die wordt ondernomen is dus de karnavalsoptocht. Op woensdag 15 juni
zal daarom onder andere een film vertoond worden van optochten uit de
glorietijden van De Deurdreajers.
Voor meer informatie over deze
avond kunt u contact opnemen met
Peter Kooning. Tel. 1669.

1200-jarig bestaan Wichmond-Vierakker
5,6 en 8 juli

vanaf
19.00 uur

maandag 4 juli

19.00 uur
woensdag 6 juli
15.30 uur
19.00 uur
donderdag 7 juli
19.30 uur

donderdag 7 juli
19.30 uur

vrijdag 8 juli
19.30 uur

zondag 10 juli

10.30 uur

zat. 20 augustus
ca. 22.30
uur
zat. 27 augustus

Gelegenheid voor een museumbezoek bij de fam.
Hiddink aan de Walterslagweg tentoonstelling van oude
landbouwwerktuigen. U wordt op gepaste wijze vervoerd
vanaf de N.H.kerk in de Dorpsstraat.
Fietstocht
Fietstocht door Vierakker-Wichmond met een
verrassende onderbreking op de historische plek van
Wichmond bij de IJssel.
Start en Finish in de Dorpsstraat, bij terugkeer nodigt de
Dorpsstraat U uit om mee te doen met het 'Buurte maken'
(organisatie Dorpsstraat)
Locatie Dorpsstraat (organisatie Dorpsstraat)
Poppenkast voor de kleintjes
Oude spelen voor jong en oud.
Toneelstuk voor de jeugd en evt. ouders in het
Ludgerusgebouw.
Bestemd voor de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Tevens wordt
de jeugd een tractatie aangeboden en de toegang is gratis.
Het toneel wordt verzorgd door de toneelgroep 'Applaus'.
Culturele avond in de Ned. Hervormde kerk.
Optreden van het Herv. Kerkkoor, Kerkkoor St. Willibrorduskoor en muziekverenigingjubal
Locatie Dorpsstraat
De inwoners van de Dorpsstraat houden een barbecue
waarbij ook ieder die dat wil mee kan doen. (nadere
informatie volgt nog)
Oecumenische dienst in de pastorietuin van de Herv.
Kerk. Voorgangers zijn ds. A. Walpot-Hagoort en frater
Broekman. Medewerking door de beide Kerkkoren en
begeleiding door muzikanten van muziekver. Jubal.
Aansluitend aan de dienst zal voor de inwoners en oudinwoners van Vierakker-Wichmond een broodmaaltijd in
oudestijlwordenverzorgdindeDorpsstraat.Nadebroodmaaltijdisergelegenheidvooreengezelligereünie.waarbij
het dweilorkest de 'Duitenkluiters' voor muzikale omlijsting zal zorgen, (toegang gratis wel gaarne vooraf opgave)
Vuurwerk
Ter afsluiting van de festiviteiten zal U op een gepast
tijdstip tijdens het vogelschieten een groot vuurwerk
worden aangeboden.
Optocht
Door de stichting Oranjecomm. georganiseerde optocht
van 1994 zal volledig in het teken staan van de viering van
het 1200 jarig bestaan van Wichmond-Vierakker.

Al Ier h and
in 't Saksenland
•*

!• VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR GEWEST
MIDDENIJSSEL
Op 15 juni 1994 vergadert het Algemeen Bestuur van het Gewest Midden Ussel.Deze vergadering begint om 17.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het
stadhuis van Deventer, Grote Kerkhof 4 te Deventer. Op de agenda staan de
volgende ondererpen:
— Bestuurlijke ontwikkelingen/fusie;
— Beleidsplan GGD;
— Indicatiestelling Wet Voorzieningen Gehandicapten;
— Klachtenregeling GGD Midden-IJssel;
— Overname inzameldienst Zutphen;
— Inzameling grof huisafval Lochem;
— Acceptatiereglement stortplaats Armhoede 1994;
— Verlenging convenant vervoerregio Stedendriehoek;
— Vaststelling aanpassingsverordening personele verordeningen aan
Algemene wet bestuursrecht;
— Wijziging Wachtgeldverordening;
-LOGA-akkoord;
— Reparatie rechtspositionele bepalingen;
— Spaarloonregeling.
De stukken vcoor deze vergadering liggen vanaf heden ter visie bij de afdeling
bestuur (boerderij achter het gemeentehuis).

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING
Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
ligt van 3 juni 1994 tot en met 30 juni 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een melding
algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
de heer J.W. Smallegoor, Leestenseweg 34,7233 PD Vierakker voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf waarop het Besluit melkrundvee- houderijen Wet
milieubeheer van toepassing is, op het perceel Leestense- weg 34 te Vierakker.

'T?
^REGLEMENTEN
WATER- EN ZUIVERINGSSCHAPPEN
De provincie gaat de reglementen op basis waarvan de water- en zuiveringsschappen werken, veranderen. Als gevolg daarvan krijgen de meeste inwoners
van Gelderland te maken met de schappen. Zo gaan zij bijvoorbeeld waterschapslasten betalen.

U moet zich dan identificeren met een van de onderstaande identificatiebewijzen:
— paspoort;
— toeristenkaart;
— gemeentelijke identiteitskaart;
— verblijfsdocument van de vreemdelingendienst;
— vluchtelingenpaspoort;
— vreemdelingenpaspoort;
— paspoort met aantekening 'vergunning tot verblijf';
— electronisch W-document.
Een brochure over de identificatieplicht is in het gemeentehuis verkrijgbaar.

ERGUNNINGEN
In de week van 23 tot en met 27 mei
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de heer H. Tak, voor het bouwen
van een garage en een dierenverblijf op het perceel Kapel weg 18 te
Vierakker;
— de Maatschap Norde, voor het uitbreiden van een varkensschuur op
het perceel Ruurloseweg 48 te Vorden;
— de heer G.J. Rietman, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Boshuisweg 5 te Vierakker;
— mevrouw R.C. Lippmann-Bromm
voor het uitbreiden van een woning op het perceel Vierakkersestraatweg 13 te Vierakker.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en

W

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 23 tot en met 27 mei
1994 zijn de volgende aanvragen om
een bouwvergunning ingekomen:
— B. Langwerden-Heersink voor het
geheel vernieuwen van een schuur
op het perceel het Stapelbroek 4 te
Vorden;
— Stichting Festog, voor het bouwen
van een paviljoen-gezinsvervangend tehuis op het perceel het lebbink 9b te Vorden;
— L.J. Erkelens-Vermeer, voor het
bouwen van een tuinhuisje op het
perceel Alemenseweg 28 te Vorden;
— H.J. Maas, voor het bouwen van
een carport op het perceel Ruurloseweg 72 te Vorden.

H.G. Wullink.
nk.

-M

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

VORDEN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

W EV I J N
O U D R R EN

Onder bovenstaande titel verschijnt iederejwand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting WelJ Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

De ontwerp-reglementen liggen ter visie van 26 mei tot en met 22 juni 1994 die
bij de water- en zuiveringsschappen, de gemeentehuizen die liggen binnen het
gebied van de schappen (ook het gemeentehuis in Vorden) en de provinciehuizen van Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland en Gelderland. Binnen deze termijn
kunnen schriftelijke bedenkingen naar voren worden gebracht bij GedeputeerDe meeste ongelukken gebeuren in en
de Staten van Gelderland, Postbus 9090,6800 GX Arnhem.
rond het huis en een groot aantal daarInformatie over de reglementen en de bedenkingenprocedure staat in een bulle- van komt voor in de badkamer. Uittin dat op te vragen is bij de provincie Gelderland, Antwoordnummer 411,6800 glijden over natte tegels of in bad en
douche is zo'n ongeluk waartegen je
WC Arnhem (een postzegel is niet nodig).
je maar beter zo goed mogelijk kunt
wapenen. Dat geldt voor jong en oud.
Een veilige oplossing bieden Dony
badvlonders, de moderne versie van
ASPOORTEN
de bekende veiligheidsmatten. Ze zijn
Er bestaat nog veel misverstand of men bij het reizen naar het buitenland wel of vervaardigd van synthetisch rubber
geen toeristenkaart nodig heeft. Als u naar het buitenland gaat moet u over een dat aan de huid prettig aanvoelt, antigeldig reisdocument beschikken. Dit kan een paspoort zijn (geldig voor 5 jaar) slip is maar niet plakt. Voor nog geen
of een toeristenkaart (2 jaar geldig voor een beperkt aantal landen). In het bui- f 25,- zijn de vlonders in rood, wit en
tenland dient het reisdocument als een soort persoonsbewijs. U moet zich daar zwart verkrijgbaar in sanitairzaken,
kunnen legitimeren. Ook bij het opnemen van geld kunt u zich meteen paspoort warenhuizen en bouwmarkten.
legitimeren. Toeristenkaarten accepteert men daarvoor niet altijd. Een rijbewijs In de douchebak kan men ook een antislipmat leggen. Er kan in de hele
is in het buitenland geen geldig legitimatiebewijs.
douche een antislipvloer aangebracht
Een nieuw reisdocument kunt u aanvragen bij burgerzaken. U moet 2 dezelfde worden; die blijft stroef, ook als hij
nat wordt. Soms is zittend douchen
zwart-wit foto's, die niet ouder dan eenjaar mogen zijn, meenemen.
aan te raden: het voorkomt uitglijden
en is minder vermoeiend dan staan. Er
Een paspoort kost tot en met 15 jaar f 65,—, vanaf 16 jaar f 89,—.
zijn speciaal daarvoor gemaakte
Een toeristenkaart kost tot en met 15 jaar f 18,—, voor 16 jaar en ouder f 30,—. douchestoelen, losse douchekrukjes
Voor het aanvragen van een pas of toeristenkaart moet de aanvrager zelf komen. en aan de muur te bevestigen opklapbare douchezitjes in de handel.
Voor het bijschrijven van kinderen tot 16 jaar in een reisdocument is schriftelijk Douchezitjes zijn te koop bij leverantoestemming nodig van de ouder in wiens reisdocument het kind niet wordt bij- ciers voor revalidatie-hulpmiddelen.
geschreven. Bijschrijven in beide reisdocumenten is ook mogelijk. Kosten: Ook kan men informeren bij de Zorggroep Oost Gelderland. Bij zittend
f 6,50 per reisdocument.
douchen is een douchekop op een
Minderjarigen die een pas of toeristenkaart willen, hebben schriftelijk toestem- glijstang aan te raden. Deze is ook geming nodig van beide ouders. Minderjarigen van gescheiden ouders hebben makkelijk als men niet zo groot is of
toestemming nodig van de voogd. Formulieren voor het geven van toestem- de douche deelt met anderen.
Wil men staande douchen maar toch
ming zijn verkrijgbaar bij burgerzaken.
ergens houvast aan hebben, dan kunnen aan de muur handgrepen bevesDenkt u eraan tijdig een nieuw reisdocument aan te vragen?
tigd worden. Monteer de handgrepen
horizontaal om te steunen en verticaal
(in de lengte) om houvast aan te hebben.
Hoogteplaatsing: vanuit staande
DENTIFICATIEPLICHT
positie tussen schouder- en elleboogVanaf l juni 1994 geldt een identificatieplicht. In de volgende gevallen kunt u hoogte. Handgrepen te koop in warenhuizen, zaken voor sanitairartikezich identificeren meteen rijbewijs:
len en bij leveranciers voor revalidatiehulpmiddelen.
— bij geldzaken;
— bij de notaris;
— op het werk;
— als u zwart rijdt in het openbaar vervoer en
— bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd.

Vei^pe vlonders in
bad en douche

Bij:
— het zoeken naar werk;
— het aanvragen van een Sofi-mummer;
— bij indiensttreding;
— het aanvragen van een uitkering en
— bij binnenlands vreemdelingentoezicht
is een rijbewijs onvoldoende.

wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

't Was even zoeken, het afgelopen weekend, om de weg naar de
kerk van Gelselaar te vinden. Zoals vele kerken in Achterhoekse
dorpen ligt de kerk ook hier centraal in het dorp. Ze wordt echter
omsloten door een krans van oude woningen, zodanig dat je er
met de auto niet bij kunt komen. Een paar smalle paden, waarvan
enkele nog met keien geplaveid, geven toegang tot het om de kerk
liggende gazon en de kerk zelf. Nog wat langer dan elders werden
hier de doden om de kerk begraven nl. tot ongeveer 1860.
Bijzonder aan deze N.H. Kerk is dat er twee eerste stenen in de
muren gemetseld zijn. Alle twee zijn ze op 14 april 1841 aangebracht. De ene steen, boven de hoofdingang, is van het gemeentebestuur van Gelselaar. De andere, hoog in de zijmuur, vermeldt
de namen van de 'precedent', secretaris en administrateur van de
kerkvoogdij. Het zou ook van de kerkeraad kunnen zijn maar dat
wordt niet aangegeven. Kennelijk konden het kerkelijk en gemeentelijk bestuur het niet opbrengen samen een eerste steen te
metselen.
Een andere bijzonderheid aan deze kerk is de steen aangebracht
op 7 november 1863 ter herinnering aan de bevrijding van de
Franse heerschappij, toen vijftig jaar geleden. De overlevering
zegt dat ze in Gelselaar dansten toen de Fransen kwamen, toen de
Fransen gingen en vijftig jaar later nog weer bij de plaatsing van
de steen.
Een zoon van de destijds in Gelselaar werkzame ds. Maalderink,
D.M. Maalderink, kreeg enige bekendheid als schrijver. Zelfs is
er een toneelstuk van hem opgevoerd in de Amsterdamse
Schouwburg. Dat was op 19 februari 1890. Het toneelstuk was
gauw vergeten maar de datum niet want de volgende nacht brandde de schouwburg af!
'Starveld noemde Maalderink in zijn geschriften het dorp Gelselaar. Of alles hier star is?
Feit is wel dat je hier nog niet veel last hebt van auto-verkeer en
zodoende alles goed in je kunt opnemen van wat de her en der
verspreid liggende boerderijen aan moois te bieden hebben. Nadien kun je dan ook nog mooi even de boerenkeukcn van het niet
zo ver verwijderd liggende 'Erve Brooks' gaan bewonderen.

Aktiviteiten SWOV:
kookcursusen
hobby-beurs

De SWOV start in het najaar bij voldoende deelname weer met een kookcursus voor mannen. De doelstelling
van de kookcursus is het leren eenvoudige gerechten klaar te maken, zo-

Pas-65

dat in tijd van nood mer^zichzelf kan
redden en niet meteen^kankelijk is
van anderen. U kunt zicWiiervoor nu Alle 65-plussers en hun (huweal opgeven bij de SWOV.
lijks-)partner, mits deze tenminste 60
De SWOV planned tijdens de Flora- jaar is, komen voor de pas-65 in aan1 ia-dagen, zoals het vorig jaar een merking.
hobby-beurs met Vordense hobbyis- Pas-65-houders kunnen tegen een
ten/verzamelaars. De doelstelling is verlaagd tarief reizen met het openom te laten zien welke hobby's er zoal baar vervoer (tram/bus/metro/buurtzijn die door iedereen uitgeoefend bus). Om deze korting te krijgen,
kunnen worden en om anderen hierin dient u gebruik te maken van de gerete aktiveren. Het is belangrijk te laten duceerde nationale 15-strippenkaart,
zien hoe de tijd op een zinvolle en die alleen bij de voorverkoopadressen
prettige manier doorgebracht kan en de postkantoren verkrijgbaar is.
worden. Heeft u ook een hobby en u Ook de week-, maand- en jaarabonnewilt u zich hier bijaansluiten dan kunt menten vallen onder deze reductiereu zich melden bij de SWOV. Ons kan- geling. Verder kunt u korting krijgen
toor is geopend, 's morgens van 9.00 op deelnamekosten aan een groot aantot 12.00 uur. Adres: Raadhuisstraat tal cursussen/activiteiten van vor6. Tel. 05752-3405.
mingscentra en volksuniversiteiten.
U krijgt gratis of tegen gereduceerde
prijs toegang tot vele musea en tot
sommige voorstellingen en concerten. Voor de pas-65-houder is er een
pas-65-krant met nieuws en achtergrondinformatie over de pas-65 die
voor ouderen interessant kunnen zijn.
De pas-65-krant verschijnt tweemaandelijks en is gratis verkrijgbaar bij
Wanneer u door een bent aangewezen de VVV-kantoren. In het buitenland
op woon-vervoersvoorziening of een kunt u ook kortingen krijgen.
rolstoel dan heeft u vanaf l april te Om een pas-65 te kunnen krijgen,
maken met de Wet Voorziening Ge- gaat u met een goed gelijkende pasfohandicapten. Voorzieningen die voor- to naar de afdeling bevolking van het
taan door de gemeente worden ver- gemeentehuis. U zet uw handtekestrekt. Deze ingrijpende wijzingen ning en betaalt de geringe legeskosten
betekent voor gemeenten een om- van f l O,-, dit is éénmalig.
vangrijk nieuw werkterrein. Het kan De pas-65 hoeft niet vernieuwd te
zijn dat er tijdelijk problemen en on- worden.
duidelijkheden ontstaan. Daarom is
besloten tot oprichting van een landelijk meldpunt WVG. Dit meldpunt is
bedoeld voor mensen met een handicap, belangenorganisaties en dienstIn verband met de jubileumactiviteiverleners.
ten van Zwem- en Polovereniging
Vorden '64 is het zwembad In de DenVoor nadere informatie en vragen die nen aanstaande zaterdag vanaf 12.00
niet door de gemeente (kunnen) wor- uur voor het publiek gesloten.
den beantwoord. Ook kunnen er knelpunten bij de uitvoering van de WVG
worden vermeld.
Het meldpunt is voor l jaar (tot april
1995) op werkdagen tot 17.00 uur be- Op maandagavond 6 juni houdt het
reikbaar bij de Gehandicaptenraad bestuur van Zwem-rekreatiebad 'In
de Dennen' de jaarlijkse ledenvergaonder telefoonnummer 030-318131.
Meer informatie vindt u in de brochu- dering. Nieuwe leden zijn van harte
re 'Voorziening om langer zelfstandig welkom en worden door het bestuur
te blijven' verkrijgbaar bij postkanto- van harte uitgenodigd in de kantine
van het zwembad. Tijdens de avond
ren en bibliotheek.
Bij de SWOV kunt u een brochure zal een videofilm vertoond worden
krijgen: Zo zit dat met... Voorzienin- van de renovatiewerkzaamheden aan
gen uitgegeven door: Voorlichtings- het bad van afgelopen najaar. Zie ook
centrum Sociale Verzekering (VSV).
advertentie.

Landelijk meldpunt
Wet voor
Gehandicapten

Ledenvergadering
'In de Dennen'

Vrouwenraad neemt
afscheid van
Nel Sikkens
Tijdens de 'mei-vergadering' van de
Vrouwenraad, welke vorige week
donderdagmiddag in het Dorpscentrum werd gehouden, werd afscheid
genomen van Nel Sikkens. Deze heeft
12,5 jaar de functie van penningmeester binnen de Vrouwenraad bekleed.
Mevrouw Kamerling, presidente van
de Vrouwenraad, bedankte haar voor
het vele werk. 'Mevrouw Sikkens is
altijd zeer intensief met de Vrouwenraad bezig geweest. Zij was precies
op de hoogte van het reilen en zeilen
en de ups en downs in de Vrouwenraad. Haar naam kom je in bijna alle
notulen tegen', zo sprak mevrouw
Kamerling.
Mevrouw Sikkens was zeer betrokken bij de vele cursussen die de Vrouwenraad in Vorden de afgelopen jaren
organiseerde. 'De financiën waren bij
Nel in uitstekende handen. Ook heeft
zij altijd zeer goede contacten met de
gemeente onderhouden', aldus mevrouw Kamerling die haar een boeket
bloemen en theaterbonnen aanbood.
Mevrouw Sikkens bedankte een ieder
voor de prettige samenwerking. 'Het
is goed dat er weer eens nieuw bloed
in het bestuur komt', aldus mevrouw
Sikkens.

Gezellig slotbal
voetbalclub Vorden
Het slotbal dat de Aktiviteiten Stichting na afloop van het seizoen organiseert, stond afgelopen zaterdag in het
teken van de stichting zelf. Voorzitter
Jan van Ark memoreerde in een goed
gevulde zaal van De Herberg de activiteiten die de stichting de afgelopen
12,5 jaar heeft ontwikkeld en wat de
plannen voor de nabije toekomst zijn.
Later op de avond bracht Jan Rouwenhorst, de voorzitter vn V.V. Vorden op zijn beurt de Aktiviteiten
Stichting dank voor het vele werk dat
zij voor de voetbalclub heeft verricht.
Ook zette hij Jan en Henny Klaassen
in het zonnetje, voor de wijze waarop
zij er in zijn geslaagd gedurende het
gehele seizoen het achtste elftal
'draaiende' te hebben gehouden. Bert
Huetink werd door Jan van Ark gehuldigd als de topscorer van het seizoen. Bert produceerde in het vijfde
elftal 29 doelpunten. Het vijfde zelf
werd 'Elftal van het jaar' en hun keeper Wim Harms was met 20 tegendoelpunten de minst gepasseerde goalie van het afgelopen seizoen.
Reindjan Westerveld bracht dank aan
Guus Tieleman, Ab Spies, Jan Visscher en Jaques Weg die hun werkzaamheden ten behoeve van het eerste
elftal beëindigen. Voor en na de huldigingen en toespraken volop vertier
met Kas Bendjen, troubadoer Johan
Stapper, accordeonist Frans Smit en
de 'LemmonBand'.

Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement op donderdag 9 juni 1994,
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INSTRUCTIE ELECTRONISCH STEMMEN

DRUKOPSTEMKNOP

IN PLAATS VAN

IN PLAATS VAN

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
•s»

ROOMBOTER
SPBITSJES

'"iiMIvIt

BROODJES
NU 500 GRAM

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

6,00 \ 5,00

De Spannevogel: groot in tapijten,
gordijnen, vinyl, laminaat en
parketvloeren.

NU 10 VOOR

3,50

OTTEN SLAAT
OP DE TROM

Tevens gespecialiseerd in zonweringen
en rolluiken.

"Stoelen voor een héél orkest!"

Bruin zijn voordat u
met vakantie gaat...
KOM DAN NAAR:

* Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-16.00 uur

Vakbekwame stoffeerders
zorgen voor jarenlang
woonplezier.

In de verkoophal van Meubelfabriek Otten in Holle
staan stoelen genoeg om een heel orkest te
laten zitten. En nog gemakkelijk ook!
Fijn voor de repetities, lekker zittend
je partijtje blazen op een mooie en
degelijke stoel. Dat zou eens wat zijn!
En dan thuis heerlijk ontspannen in
een fantastische fauteuil van Otten.
In beide soorten is er keus genoeg,
teveel om hier nu op te noemen.
Wel moeten we even kwijt dat Otten ook prachtige bankstellen heeft, in diverse
modellen en met verschillende soorten bekleding. Ook hierin ruime keus voor u.
Zelf bepaalt u niet alleen het model van uw bankstel, nee, u zoekt ook zelf de
bekleding naar uw wens uit. Otten staat altijd klaar om u van deskundig advies te
dienen. Ook kunt u bij hem te Aht als u een mooie kast of een fraaie tafel wilt.
Otten geeft een heel speciale service: u krijgt, als u nieuwe meubels bij hem koopt,
een leuke inruilprijs voor uw oude. Dat is gauw verdiend en mooi meegenomen!
Een andere, speciale service van Otten is levering van losse kussens, voor het geval
u nog geen afstand kunt doen van uw oude, vertrouwde bankstel of uw fauteuils.
Om goed te weten wat Otten infernaal te bieden heeft op meubelgebied, kunt
u het beste even komen kijken in de overzichtelijke, vergrote verkoophal in Holle.
Die is iedere dag geopend van 08.30 tot 18.00 uur. Vrijdags is er koopavond en dan
kunt u er zelfs terecht tot 21.00 uur. Op zaterdagen sluit Otten de hal om 16.00 uur.
Dus, kom naar Holle, kom naar Otten, als u voor een leuke prijs prachtige en
degelijke meubels wilt kopen.

Graat tot ziens in de

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) (bij de kerk)
Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo -Tel. (05735) 3193

Verkoop Biodermal,
Delight en Sun-Aftersun
zonneprodukten.
Exclusieve Margalé B.
Badmode.

VOOR AL UW

STALREPARATIES
LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo
Tel. 05735-2761

Schoenmakers

DORPSSTRAAT 20 - H ALLE GLD. - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
xx VALLE VERZASCA
; Jfls~
c - JTÏ&
M& BRONKHORSTERSTRAAT 9 Sffitëfö}
*W*S KEIJENBORG 05753-1 195
<^L*>

Geopend iedere zaterdag
van 9.00-17.00 uur

* Vijveraanleg en
onderhoud
* Tuinhout
* Vijverartikelen
* Folie verwerking

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HEBSTELBEDRIJF

•
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

AANBIEDING:

RUURLO

Vakwerk
* Echt vakwerk
* Snel klaar
* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

05735-1161

ZUURSTOFPLANTEN
3 hos

voor 1 O,"

ALLES VOOR UW AUTO

NU: BIOFILTER
finnniitfirvan

1R?,fin

voor 150,^"

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden '- - Tel. 05752-3228

BEATRIXPLEIN 6
DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL
7251 BB VORDEN
tel:08347-81378
tel:05752-3006
's MAANDAGS DE HELE DAd GESLOTEN l

En bij wie moet u natuurlijk zijn
voor een vorstelijk tapijt ?
Als u kiest voor Bonaparte Tapijt in uw huis, dan kiest u voor een
prachtig slijtvast tapijt. Een verantwoorde investering waar u jarenlang plezier
van zult hebben. In onze winkel kunt u kennismaken met deze
vorstelijke vloerbedekking. Op het rek vindt u de stalen van alle soorten
Bonaparte Tapijt. Komt u eens langs en voel die fantastische kwaliteit,
zie die prachtige kleuren.
U bent van harte welkom voor informatie en advies.

D A M E S M O D E
Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971
Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

-EenVorstelijkTapijt

DE WONERLJ
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7 2 0 1 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694
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Geen promotie voor
Vorden l
Het eerste elftal van voetbalvereniging Vorden is op het allerlaatste moment promotie naar de KNVB misgelopen. In de promotiewedstrijd tegen
Brummen mocht Vorden zelfs met
l -O verliezen. Na een O-1 voorsprong
voor Vorden leek de 'buit' binnen.
Brummen wist daarna echter drie
maal te scoren en trok met 3-1 aan het
langste eind en mag daarom volgend
jaar in het KNVB-competitie uitkomen.
In de eerste helft ging de strijd gelijk
op. Zowel de voorwaartsen van
Brummen als Vorden kregen kansen.
In de laatste minuut van de eerste helft
bracht Ronnie de Bcus de doelman
van Brummen bij een terugspeelbal in
het nauw. De bal werd voor de voeten
van Reint Jan Westerveld neergelegd,
die dankbaar profiteerde: O-1.
Bij het aanbreken van de tweede helft
wist Brummen dat ze drie doelpunten
moesten maken om de promotie alsnog in de wacht te slepen. Hetgeen
een onmogelijke opgave leek. Echter
de tweede helft pakte heel anders uit
dan de eerste. Brummen kwam al vrij
snel op gelijke hoogte door een kopbal: 1-1. De thuisclub rook vervolgens haar kansen en Vorden werd tegen de muur gedrukt. Dit resulteerde
in twee doelpunten van Brummcnaar
Nico Brinks in de 65e en 80e minuut.
In de slotfase kreeg Vorden nog enkele kansen om alsnog de belangrijke
treffer te scoren. Echter met kunst en
vliegwerk wist Brummen het onheil
te koste van Vorden te keren. Door dit
resultaat is Brummen gepromoveerd
en moet Vorden het volgend seizoen
wederom in de hoofklasso aantreden.

Damclubwintin
Berlijn
In Berlijn werd inmiddels al weer
voor de zevende keer een wedstrijd
gehouden tussen Berlijn en Dostal
Vorden. Dostal was ditmaal versterkt
met enkele spelers van Dios Eibcrgcn
en DVD Doctinchcrn. Dit legde de
club geen windeieren aangezien de
Berlijners met 15-25 werden verslagen.
De eerste en tweede ronde eindigden
respectievelijk in 8-10 en 7-15. in de
eerste wedstrijd kwamen de overwinningen van DVD-gastspelers Dcnnis
en Jan Bosch en de jeugdspelers Daan
te Ricle en Nico Klein Kranenbarg. In
de tweede ronde wonnen Frnk van de
Broek (DIOS), Dennis Bosch, Henk
Klein Kranenbarg, Theo Slütter, Gerco Brummelman en Johannes Westerink.
Het sneldamtoernooi werd gewonnen
door DIOS-speler Chris Jurriëns met
27 uit 14. Dennis Bosch werd tweede
met 25 punten en de Berlijner Dieter
Ucckcr derde met 22 punten. Voor het
pinksterweekend van 1995 zijn al
weer afspraken gemaakt voor een tegenbezoek.
In het Nederlandse Almen had er een
55+-toernooi plaats. De Vordense afvaardiging deed het daar goed. In
groepen van vier werd gespeeld om
de overwinning. Henk Lenselink,
Gert Hulshof en Gerad Dimmendaal
behaalden in hun groep de eerste
plaats. Jan Hoenink werd tweede en
Henk Esselink derde. In totaal waren
er 70 deelnemers in Almen.

Viswedstrijden
De Snoekbaars
De hengelsportvereniging De Snoekbaars hield onlangs de eerste viswedstrijd voor de onderlinge competitie
voor de jeugd. Er deden 20 personen
mee die in totaal 132 vissen vingen
met een totale lengte van 19,13 meter.
Uitslag: l. C. Lichtenberg (33 stuks),
2. P. Bartels (17 stuks), 3. N. Nijenhuis (14 stuks). De tweede competitiewedstrijd wordt gehouden op donderdag 9 juni. Verder had de vierde
wedstrijd van de onderlinge competitie senioren plaats op woensdag 25
mei. Deze werd gehouden aan de Berkel en er deden 20 deelnemers mee.
Er werden 79 vissen gevangen met
een totale lengte van 17,95 meter. Uitslag: 1. R. Golstein (13 stuks), D.
Weustenenk (7 met een lengte van
1,94 meter), 3. A. Golstein (8 stuks
met een lengte van 1.89 meter). De
vijfde competitiewedstrijd wordt gehouden óp woensdag 8 juni.

Woningstichting Thuis Best:

Feyenoord wint
Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi

Rioolontstoppingen kunnen
vaak voorkomen worden
Als het in een leiding borrelt of
pruttelt dan ligt er waarschijnlijk
een verstopping op de loer. Eigenlijk zou je dan al aan de slag moeten
om erger te voorkomen, aldus de
woningbouwstichting Thuis Best.
'Maar helaas wacht men meestal
tot er een echte verstopping is'.
Rioolontstoppers komen de meest
merkwaardige voorwerpen tegen.
Handdoeken, hondekluiven, kinderspeelgoed, shampoodopjes en kattebakgrit. Soms verdwijnen voorwerpen per ongeluk in het riool, maar
vaak is het gewoon de onnadenkendheid van de mensen zelf. Rioolvijand
nummer één is en blijft damesverband.

De Vordense selectie verloor tijdens het Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi met 8-0 van Ajax. Op deze foto zijn beide teams
volop in actie.
Feyenoord is zondagmidag winnaar geworden van het internationale Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi
voor C-teams dat werd gehouden
op het terrein van Socii in Wichmond. De Rotterdammers wonnen
in de finale van Ajax door de penalties beter te benutten. De wedstrijd
eindigde na verlenging in 0-0. Feyenoord benutte vier penalties. Ajax
schoot de laatste strafschap tegen
de paal en bleef daardoor steken op
drie.
De finale Ajax-Feyenoord was tegelijkertijd de beste wedstrijd van het
toernooi. Zeer aantrekkelijk spel niet
wisselende kansen waarbij een aantal
moeders aan Ajax- en Feyenoordkant hun zonen luid en duidelijk aanmoedigden. Het duel was eigelijk een
typische afspiegeling van het spel dat
de profs van Ajax en Feyenoord op de
grasmat leggen. Een technisch vaardig Ajax en een fysiek sterk Feyenoord, waarbij alle trucs zoals 'shirtje
vasthouden' en 'tikkie uitdelen' aan
bod kwamen. Scheidsrechter Wim
Bekken maakte het publiek tot winnaar en voelde de sfeer in het veld perfect aan en floot niet voor elk wissewasje. Kortom een boeiend duel om
te zien en jammer dat de strafschoppen de beslissing moesten brengen, al
hoewel er voetballiefhebbcrs genoeg
zijn die een strafschoppenserie als een
smaakvol 'nagerecht' zien.

Anderlecht
Anderlecht dat vorig jaar winnaar
werd, was op dit internationale toernooi de grote afwezige. Henk de Jonge, algemeen toernooi-coördinator:
'Voor ons bijzonder jammer. Anderlecht maakte vorig jaar een uitstekende indruk. Drie maanden geleden
kregen wc een brief van de leiding
van de Brusselse club waarin ze
schreven dat ze dit toernooi moesten
laten schieten. De lichting C-junioren
van dit jaar zou kwalitatief niet opgewassen zijn tegen bijvoorbeeld de
jeugd van Ajax en Feyenoord, waardoor zij zich bij voorbaat kansloos
achten. Als organisator moet je daar
begrip voor opbrengen. Via contacten
met Hans Schurink, organisator van
het Karel Stegeman-toernooi in Ruurlo, hcben wc toen Lech Poznan uit Polen uitgenodigd', aldus Henk de Jonge. Overigens had het Poolse gezelschap zich danig verkeken op de reis
naar Vorden die in totaal 16 uur in beslag nam. Het valt te betwijfelen of de
Polen volgend jaar weer worden uitgenodigd. Henk de Jonge: 'Ik heb

Nationale collecte
Integratie
Gehandicapten
In de week van 5 tot en met 11 juni
wordt de nationale collecte AVO Integratie Gehandicapten plaats. De AVO
is een vereniging die zich reeds 67
jaar inzet voor mensen met een handicap. Zo bemiddelt AVO gehandicapten naar een loondienstfunctic of
helpt ze bij het opzetten van een eigen

vandaag bezoek gehad van de heer C.
van Merode van PSV die met het verzoek kwam of PSV het volgend jaar
ook weer mee mag doen. Een paar
jaar geleden hebben we PSV geen invitatie meer gestuurd omdat ze tot
twee keer toe op de openingsdag te
laat in Vorden arriveerden. We hebben deze kwestie juist uitgesproken
en vinden het natuurlijk verheugend
om PSV in 1995 weer te kunnen begroeten. Wellicht dat om die reden
Poznan zal afvallen maar dat moeten
we nog ^Éjjiniticf beslissen', aldus
Henk de ^^e.

Evaluatie
Tijdens de evaluatiegesprekken die
de toer^oileiding zondagmorgen
met de ^^Inemende clubs hield,
bleek unarram dat men het internationale Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi een
perfect georganiseerd toernooi vond.
Een toernooi dat Henk de Jonge en
Jan Golstein met medewerking van de
drie plaatselijke voetbalclubs Vorden,
Ratt i en Socii jaarlijks organiseren.
Henk de Jonge: 'CLubs als Ajax en
Feyenoord komen zelf dolgraag. Een
jaar van te voren leggen ze de datum
al in hun agenda vast. Daar zijn we
best een beetje trots op. Het is natuurlijk wel zo dat de reis en verblijfskosten voor onze rekening zijn. Zonder
een sponsor als de Nedac-Sorbo
Groep zou het natuurlijk niet mogelijk zijn een degelijk evenement te organiseren', aldus De Jonge.
Het buitenland was dit keer, behalve
door Lech Poznan vertegenwoordigd
door Standard Luik en Hertha BSC uit
Berlijn. Het achttal deelnemers werd
verder aangevuld met Willem II, het
KNVB-slectieteam afdeling Gelderland en een C-team samengesteld uit
spelers van de plaatselijke voetbalclubs Vorden, Ratti en Socii. Het laatste team had sportief gezien weinig in
de melk te brokkelen (8-0 verlies tegen Ajax en Willem II en 7-0 tegen
Hertha). Al was het 2-2 resultaat tegen het KNVB selectie-team verdienstelijk te noemen.
Het KNVB-team dat op de vijfde
plaats eindigde speelde desondanks
een goed toernooi en was wat onfortuinlijk tegen Standard Luik en Feyenoord. Vooral de Rotterdammers
mochten met de 1-0 winst de handen
dicht knijpen. Van de buitenlandse
clubs eindigde Standard Luik op de
vierde plaats. Zij liet een prachtige
kans op een finale-plaats liggen door
een 2-0 voorsprong tegen Ajax uit
handen te geven. Ajax-kwam terug
tot 2-2 en nam de penalties beter.
bedrijf. Tevens verleent de vereniging
financiële steun aan gehandicapten
voor hulpmiddelen of voorzieningen,
indien ze onvoldoende beroep kunnen
doen op wettelijke regelingen. Binnenkort komt de AVO-collectant bij u
aan de deur en vraagt een bijdrage
voorde integratie van gehandicapten.

Diplomazwemmen
Hoewel het zwembad 'In de Dennen'
pas enkele weken is geopend, besloot
het badpersoneel de mogelijkheid te

Volksliederen
Het spelen van volksliederen heeft altijd wel 'iets'. Zo ook zaterdagmorgen voor de aanvang van het toernooi
dat geopend werd door burgemeester
E. Kamerling en de heer J. van Dam
namens de Nedac Sorbo Groep.
Sursum Corda speelde vier volksliederen. Met name het Poolse volkslied kwam in Vorden niet alle dagen
voor. 'We hebben daarom de laatste
weken wie een paar keer moeten repeteren', zo zei Dick Boersto^kvoorzitter van Sursum Corda. EniBIt succes
zo bleek, want toen Sursum Corda
was uitgespeeld, gingen de handen
van de spelers van Lech Poznan direct
op elkaar.
Zondagmiddag bij de pri^fttreiking
door mevrouw M. PoelgeeWbe Jong
trad Concordia aan. Zij speelde voor
winnaar Feyenoord het Wilhelmus.

Toekomst
In 1995 wordt op 27 en 28 mei het
tweede lustrum van het Internationale
Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi afgewerkt. Of er na 1995 nog een vervolg
komt is op dit moment niet duidelijk.
Henk de Jonge: 'Het kan best zijn dat
er wat anders georganiseerd wordt.
We denken bijvoorbeeld aan een marathon of een groots opgezette taptoe.
In elk geval heeft de Nedac Sorbo toegezegd een ander aansprekend evenement te willen sponsoren. Misschien
blijft het uiteindelijk toch een internationaal voetbaltoernooi. Het komende
jaar beraden we ons daarover', aldus
Henk de Jonge.

Uitslagen
Poule A: Feyenoord-Lech poznan
3-0, Luik-KNVB 2-1, KNVB-Feyenoord 0-1, Lech Poznan-Standard
Luik 0-1, KNVB-Lech Poznan 1-0,
Feyenoord -Standard Luik 1-1. Eindstand: 1. Feyenoord 3-5, 2. Standard
Luik 3-5, 3. KNVB 3-2, 3. Lech Poznan 3-0.
Poule B: Ajax-Vorden 8-0, Willem IIHertha 2-0, Hertha-Ajax l -2, VordenWillem II 0-8, Ajax-Willem II 7-0,
Hertha-Vorden 7-0. Eindstand: 1.
Ajax 3-6, 2. Willem II 3-4, 3. Hertha
3-2,4. selectie Vorden 3-0.
Kruisfinales: Lech Poznan-Hertha
0-1, Vorden-KNVB 2-2, Standard
Luik-Ajax 2-2 (Ajax w.n.s.), Willem
II-Feyenoord 1-1 (Feyenoord w.n.s.).
Finale: Ajax-Feyenoord 0-0 (Feyenoord w.n.s), 3/4 plaats: Standard
Luik-Willem II0-0 (Willem II w.n.s.),
5/6 plaats: Hertha-KNVB 0-1, 7/8
plaats: Lech Poznan-Vorden 5-0.
bieden een zwemdiploma te halen.
Mario Spies, Adrien Olthof en Wouter Huetink zijn de eerste geslaagden
voor het diploma B. Aangezien het
schoolzwemmen nog op gang moet
komen is de verwachting dat zich bij
het volgende diplomazwemmen op
18 juni meer kandidaten zullen aanmelden. Het proefzwemmen vindt
plaats op 15 juni.

Tennis
Uitslagen dames dinsdag 24 mei: Vor-

Een andere heel lastige 'klant' is het
houdertje van de toiletverfrisser. Zo'n
houdertje valt somst in de toiletpot.
De pot moet er dan, helemaal worden
afgehaald. Dat is niet alleen een kostbaar karwei, aldus Thuis Best, het risico bestaat dat de pot bij het demonteren breekt.
Het is misschien iets lastiger bij het
verwisselen van het blokje, maar je
kunt het houdertje beter in het waterreservoir hangen.

Bij normaal gebruik slippen de leidingen door met name zeep-resten van
wasmachines en vaatwassers langzaam dicht. Om zo lang mogelijk probleemloos te kunnen doorspoelen en
doortrekken, zou men één keer in de
maand de afvoeren met keukensoda
en heet water moeten spoelen. Maar
alstublieft niet het zeer agressieve
middel caustic soda gebruiken, aldus
Thuis Best. Daarbij kunnen ernstige
tweedegraads verbrandingen worden
opgelopen, maar ook worden de verbindingen van de leidingen door dit
middel aangestast, terwijl het heel erg
slecht is voor het milieu.
Het onstoppen van leidingen is een
specialisme van de woningstichting
geworden. Vandaar dat Thuis Best
een contract heeft afgesloten met een
bedrijf dat gespecialiseerd is in het
ontstoppen van leidingen en riolen.
Ale huurders zijn overigens lid van
het rioolontstoppingsfonds. Toch zou
het volgens Thuis Best beter zijn om
na te denken bij hetgeen men allemaal
door de afvoer en de toilet spoelt.
Schadelijke zaken zoals frituurvet of
de inhoud van een aquarium horen
daarin niet thuis. De meeste verstoppingen hebben mensen letterlijk en figuurlijk zelf in de hand.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o,
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

den 1-Zelhem l 4-2, Neede 4-Vorden
2 6-0. Junioren woensdag 25 mei:
jongens Vorden 2-'t laerveld 0-6, jongens Elderink l -Vorden 3 0-6. Dames
donderdag 26 mei: Winterswijk
5-Vorden l 4-0, Vorden 2-Lochem 3
3-1. Junioren zaterdag 28 mei: mix
t/m 17 Doesburg l-Vorden 14-1, mix
t/m 14 Zutphen l-Vorden l 1-4, mix
t/m 14 Vorden 2-Mallumsc Molen l
1-4, jongens t/m 17 Vorden l-De Kei
l 6-0, jongens t/m 14 Zutphen l -Vorden l 6-0. Senioren: mix Vorden
1-Zelhem l 3-2, mix 35+ De Hoven
l -Vorden l 2-3, mix 35+ Vorden 2-De
Hoven 2 l -4, mix 35+ Zutphen l -Vorden 3 2-3, heren Vorden l De Does 3 6-0, heren Zelhem 2-Vorden 2 6-0. Zondag senioren: heren
Doesburg l-Vorden l 3-3, heren Vorden 2-De Snip l 5-1, heren 35+ Vorden 1-IJsselweide l 1-5, mix Vorden
1Groenlo l 0-8, mix Gorssel 2-Vorden
26-2.

Concert Vordens
Mannenkoor en
Concordia
Het concert waarmee de VVV in Vorden volgens traditie het toeristenseizoen opent, heeft dit jaar plaats op
zondagmiddag 5 juni. Tegen de imposante achtergrond van kasteel Vorden
brengen het Vordense Mannenkoor en
de 125-jarige muziekvereniging Concordia een afwisselend artistiek
hoogstaand programma. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar de grote
zaal van hotel Bakker.

Spookritten van
start
Donderdag 2 juni en dinsdag 7 juni
gaan 's middags vanaf het Marktplein
voor het eerst de Spookritten van
start. Deze fietstocht heet een lengte
van 30 kilometer en voert de deelnemers door het prachtige Vordense
landschap langs een aantal plaatsen
waar'bovennatuurlijkc verschijnselen' zijn waargenomen. De begeleidende gids weet daar boeiend over te
vertellen. Men kan zich voor deelname opgeven bij het VVV kantoor in
Vorden.

Klootschieten in
Linde
Zondag 12 juni houdt het Proathoes in
het buurschap Linde een klootschiettoernooi. Het gaat hier om een toernooi voor families, bedrijven, straten
en verenigingen. Men kan zich voor
donderdag 9 juni bij het Proathoes opgeven. Er is een jeugd-, dames-, heren- en gemengde klasse.

De Vordense afdeling van Amncsty
International houdt op maandagavond 6 juni in het Dorpscentrum een
schrijfavond voor mensen die behandeld worden in strijd met de mensen
rechten. Deze keer gaat het om een
35-jarige wiskundeleraar uit Marokko die al meer dan een kwart van zijn
leven in de gevangenis verblijft en op
vreedzame wijze zijn mening uitte.
Tevens kan geschreven worden voor
een 25-jarige fabrieksarbeidster uit
Indonesië. Zij werd in mei 1993 gemarteld, verkracht en gedood vanwege vakbondsactiviteiten. Voor haar
kan alleen nog worden aangedrongen
op een diepgaand en onpartijdig onderzoek naar haar dood en naar procedurele ongeregeldheden in de behandeling van deze zaak.
Is men verhinderd naar de schrijfavond te komen, dan is er ook gelegenheid de brieven thuis over te schrijven. Voor meer informatie kunt u bellen met Ank Wallcnburg (057522337) of Lcni Lamers (05754-1341).
Zondag 5 juni is er in de kerken van
Vorden en Wichmond gelegenheid
een petitielijst te ondertekenen. Daardoor krijgt de 35-jarigc wiskundeleraar uit Marokko nog wat extra aandacht. In de maanden juli en augustus
zijn er geen schrijfavonden.

Tennis Socii
uitslagen: jeugdmix tot en met 17 Socii 1-DeWildbaan l 5-0, senioren mx
De Stoven 2Socii l 5-0, mix senioren Socii 2-Lobith l 0-5, heren Zeddam 2-Socii
1-3-3, veteranen Socii 1-Elden l 1-5.

Buurt overtroeft
Jan Schuerink

RTVVierakker/
Wichmond
Afgelopen zondag vond het Nederlands Kampioenschap ATB te Gulpen
plaats. Onder de deelnemers bevond
zich ook RTV-er Jan Weevers die ook
een van de favorieten was. Er moesten negen ronden van 8 kilometer
over zeer heuvelachtig terrein verreden worden. Al vroeg in de wedstrijd
ontstond er een kopgroep van vier
man waarbij Weevers zich als vijfde
bij aansloot. Mede door de vele tempoversnellingen en de kracht die het
hem had gekost de aansluiting te vinden, moest hij ze weer laten gaan.
RTV-er Marcel Artnz had meer geluk.
Hij wist de drie medevluchters achter
zich te laten en werd zodoende voor
de derde keer Nederlands Kampioen.
Rudie Peters behaalde deze week in
Austerlit zijn zesde criteriumoverwinning door de sprint te winnen van
een kopgroep van negen mensen. Ook
haalde hij deze week twee derde
plaatsen in Krommenie en Slierden.

Openluchttheater
Lochemweerin
gebruik
Het overbekende unieke openluchttheater van Lochem wordt na 5 jaren
van verval en vandalisme weer gebruikt. Het theater dat in 1938 werd
gerealiseerd, werd in 1989 gesloten
na klachten van enkele buurtbewoners. Na intensief overleg met omwonenden organiseert echter dit jaar de
stichting Openlucht Theater Lochem
weer vier evenementen. Twee van de
vier evenementen die worden gehouden betreffen het openluchtspel 'De
deerne uut 't Dorpscafé'. Dit spel
wordt op 3 en 4 juni (met als uitwijkdatum 5 juni) 's avonds gehouden
door toneelvereniging 'Ontspanning
na Arbeid' uit Klein Dochteren.

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
1 Welfare Handwerken, de Wehme
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Jeugdhonk w Vorden
5 V W Concert
5 HS V de Snoekbaars,
ledenwedstrijd
6 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
7 VVVSpookritperfiets
8 HS V de Snoekbaars, onderlinge
seniorwedstrijden
9 VVVSpookritperfiets
9 HS V de Snoekbaars,
jeugdwedstrijden

11 Concordia, concours in de sporthal
12 Klootschiettoernooi't Proathoes
13 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
13 t/m 16 Avondvierdaagse Sparta.
14 VVVSpookritperfiets
14 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen reisje
15 Proefzwemmen, alle diploma's
16 VVVSpookritperfiets
16 VVVBroodbakkenbijWesselink
17 Deldense Buurtvcr.
Toneeluitvoering
17-(Dfranjefecst Wildenborch
18 Openluchtspel Wichmond
18 Diplomazwemmen, alle diploma's
20 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
20t/m2420eVordense
Zwem vierdaagse
23 PCOB Uitstapje
23 HSV de Snoekbaars,
jeugdwedstrijden

DESIGNED FOR WALKING!
DKSir.NKl) I1Y VVOLKY

Mulderijein
Gelderse tennisfinale
Vorige week vrijdag werd Jan Schuerink van de Molenweg 50 jaar. Reden
voor de buurt om hem eens in de maling te nemen. Dit omdat hij dat zelf
ook altijd graag doet met mensen. 'Ik
krijg zeker zo'n kleine Abraham in de
tuin staan', had hij al bij voorbaat gezegd. Vandaar ook dat dat buurt eens
flink uitpaktte en een levensgrootte
Abraham maakte. Verder stond er een
bakfiets klaar - inclusief blikken en sirene - waarin Jan werd rondgereden

door het dorp. 's Avonds was de buurt
uitgenodigd voor een barbeque. 'Jan
had gevraagd of wij de barbeque mee
wilden nemen. Voor kolen zou hij zorgen.
Maar aangezien we het vermoeden
hadden dat dit weer één van zijn grappen zou zijn, hebben wij als buurt samen met de familie overal zelf voor
gezorgd en hem symbolisch de rekening van het vlees gepresenteerd', aldus een buurvrouw.

Gaat u %v nieuwe
keuken ƒ2500,- of
(De keuze is aan u bij HCl)

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),
tel.05753-8181.

Weekendrecept
Vlogman
KuLoYuk
Bereidingstijd: 25 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 600 gram magere varkenslappen;
zout, l '/2 eetlepel citroensap of l eetlepel azijn; 75 gram zelfrijzend Dakmeel; knoflookpoeder; frituurvet of olie; l deciliter melk; l blikje (227
gram) ananas op sap of zware siroop; 4 ectlepels tomatenketchup; 2-4
eetlepels suiker; l eetlepel aardappelmeel; 2 theelepels gemberpoeder;
sojasaus; l pot gemengd tafelzuur (atjar tjampoer).
Benodigd keukengerei: mes, zeef, grote kom, pan met frituurvet
(175° C), pollepel, schuimspaan, vetabsorberend (keuken)papier, kleine steelpan, serveerschotel of eenpersoonsschaaltjes.
Bereidingswijze:
1. Snijd het vlees in blokjes van l '/a-2 centimeter.
2. Strooi weinig zout op de blokjes en besprenkel ze met l eetlepel citroensap of */4 eetlepel azijn.
3. Zeef het bakmeel en een flinke mespunt knoflookpoeder in een grote
kom.
4. Laat het frituurvet warm worden.
5. Voeg onder geregeld roeren een deel van de melk aan de bloem toe.
Maak daarvan een dik glad papje en verdun dat met de rest van de
melk.
6. Schep de blokjes vlees door het bloemmengsel. Deponeer enkele
blokjes vlees in de frituurpan. Laat het vlees gaar en mooi van kleur
worden. Schep de blokjes vlees met zo weinig mogelijk vet uit de pan
en laat ze even op dubbelgevouwen papier uitlekken.
7. Bak zo al het vlees met niet te veel blokjes tegelijk gaar en houd het
gebakken vlees even warm.
8. Laat de ananas boven een kleine steelpan uitlekken. Snijd de schijven in stukken.
9. Roer de tomatenketchup met 2 eetlepels suiker door het ananassap.
10. Maak een glad papje van het aardappelmeel, een flinke mespunt
knoflookpoeder, gemberpoeder en 2 eetlepels sojasaus en verdun dat
met 3 eetlepels water.
11. Breng de inhoud van de steelpan aan de kook. Voeg al roerende het
papje toe en neem het pannetje van het fornuis als de saus bijna
kookt. Schep de stukjes ananas door de saus en warm die even tot het
kookpunt op. Voeg naar smaak nog suiker toe met de rest van het
citroensap of azijn, sojasaus en zout.
12. Dien de saus over de blokjes vlees op of serveer saus en vlees per
persoon in aparte schaaltjes.
13. Zet het tafelzuur in elk geval in vier aparte kommetjes op tafel.
Tip van de kok: Maak bij het vlees eens een met bijgebonden saus van
gelijke delen ananassap of-siroop, tomatenketchup en chilisaus. Warm
het sausje met de stukjes ananas tot het kookpunt op. Meng de atjar tjampoer met vocht door de saus. Serveer er droge witte rijst bij en kroepoek.

CDA

Na de Achterhoekse Jeugdtenniskampioenschappen te hebben gewonnen
mocht Hanneke Mulderije in de leeftijdsklasse tot en met 10 jaar mee
doen aan de Gelderse Kampioenschap
pen. ook hier bleek zij bijzonder succesvol. Alleen in de finale moest zij
haar meerdere erkennen in Elise Tamaela uit Culemborg met 6-4 en 6-2.

VTPhoudt
Jeugdtoernooi
Uit alle delen van het land komen volgende week deelnemers naar Vorden
toe om deel te nemen aan het zogenaamde K5-ranglijsttoernooi voor de
jeugd dat van 6 tot en met 12 juli
wordt gehouden. In het totaal staan
zo'n 140 partijen op het programma.
De finalisten krijgen punten en kunnen daarmee uiteindelijk meedingen
naar het Nationaal Kampioenschap.
Onder d^deelnemers bevinden zich
een aan^jeugdige Vordense talenten.

Herberg en Gems
winmb
Volleybaltoernooi
De afgelopen week kwamen in de
sporthal 't lebbink in Vorden een paar
honderd sporters in actie tijdens het
jaarlijkse volleybaltoernooi dat Dash
in samenwerking met de plaatselijke
Rabobank organiseerde. De 48 teams
waren ondergebracht in poules van
vier. DePoulewin
naars en de nummers twee plaatsten
zich voor de finalepoule, de zogenaamde A-Poule. De nummers drie
en de vier beste nummers vier uit de
voorrondes vormden de B-Poule.
De gehele week was de rivaliteit tussen de ploegen, samengesteld uit bedrijven, families, straten erg groot. Na
een serie enerverende finalewedstrijden op zaterdag kwamen uiteindelijk
De Herberg en De Gems als kampioenen uit de bus.
Eindstand Poule A: l. De Herberg, 2.
Voornekamp I, 3. Het Stroo II, 4.
School het Hoge I. Eindstand Poule
B: l. De Gems, 2. Fiasco, 3. All in the
Family. 4. Het Strooi.

L.R. en P.C. De
Graafschap
Op het concours hippique voor paarden ponies in Geesteren werden de
volgende prijzen behaald: Henk van
de Berg met Unix de eerste prijs in de
Z l-dressuur met 194 punten. In de
M l-dressuur behaalde Susan Groot
lebbink met Efanie de eerste prijs met
138 punten en Mariëlle Kamphorst
met Ebony de tweede prijs met 135
punten. In de L2-dressuur behaalde
Lilian Cuppers met Horinoco Flow
tweemaal een tweede plaats met 132
en 126 punten en Natascha Groot behaalde in de L l-dressuur een zesde
prijs met 125 punten.
In de B-dressuur behaalde Monique
Groot Roessink met Fellow de eerste
prijs met 132 punten, Heleen Klein
Breteler met Hitch-hiker de vijfde
prijs met 123 punten en Elsbeth Bannink met Ilika ook een vijfde prijs met
119 punten. Jorien Heuvelink werd
met Elfriede tweede in het B-springen. Bij de ponies behaalde Nikki
Woestenenk met Starlight de eerste
prijs in het B-springen en Rinie Heuvelink behaalde met Gorby de tweede
prijs in de B-dressuur met 128 punten.

Samen
verantwoordelijk
voor een sociaal
Europa

Eventueel vervoer,
bel 1508.

^WEHL-VORDEN
DORPSSTRAAT 4

FJEATRIXPLEIM G
7031 AJ WEHL
lcl:OQ3l7-81378

7251 DB VORDEN
tcl:05752-3006

designed for

GEMEENTE
VORDEN

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galléestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat vanaf heden voor eenieder
ter gemeentesecretarie, afd. Bestuur, (boerderij achter het kasteel) ter inza^a ligt de door de gemeenteraad van Vorden op 26^K 1994 vastgestelde Regeling van de samenstellir^ren de werkkring van de vaste commissies van advies aan burgemeester en wethouders en de Verordening tot wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring
van de vaste commissies van advies van de gemeente Vorden.
Genoemde verordeninggei zijn tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar.
Vorden, 2 juni 1994,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 2 juni
1994 voor een ieder ter gemeente-secretarie, Sektor
Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer/Algemene wet
bestuursrecht openbare kennisgeving van het
besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3.5.4aAwb)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu) ligt vanaf 3 juni 1994 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage het
besluit inzake de aanvraag van:
1. de heer H.T.W. Duenk, Lankhorsterstraat 1, 7234
SR Wichmond om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
op het perceel Lankhorsterstraat 1 te Wichmond;
2. Fa. J.W. v.d. Brink, Lankhorsterstraat 15, 7234 ST
Wichmond om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een meng- voederbedrijf op het perceel Lankhorsterstraat 13, 15 en 17
te Wichmond.
De strekking van deze besluiten (verlening) luidt:

- de Verordening staangeld woonwagencentrum;
- de Eerste wijziging Legesverordening 1994
(o.a. wijziging tarieven Wet milieubeheer)
Deze besluiten zijn goedgekeurd door de Kroon bij
Koninklijk besluit van 9 mei 1994, onder nummer
94.003708.
Vorden, 2 juni 1994.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat vanaf vrijdag 3 juni 1994, gedurende vier weken, voor eenieder op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan: 'Buitengebied 1994 nr. 1 (Koekoekstraat 5)'.
Dit plan geeft de bestemming 'Ambachtsbedrijf' aan
het perceel Koekoekstraat 5 ten behoeve van de daar
geëxploiteerde timmerwerkplaats.
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,
7250 HA Vorden.
Vorden, 1 juni 1994.
De burgemeester van Vorden,

voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

E.J.C. Kamerling.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit
hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel voor 15 juli 1994. Zij die beroep instellen kunnen
bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling bestuursrecht Raad van
State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door de Raad van State is beslist.
Datum: 31 mei 1994
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

Door het toenemende werkaanbod zoeken wij met
spoed een

wenen

Plaatwerker/
spuiter

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
Oe goedkoopste von Nederland In alle merken en maten
Af K keuren Maar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753*1256

Frans Bleumink is nu
gediplomeerd fietshersteller.

Leeftijd van 17 tot 21 jaar.

Daarom geven we
bij een besteding vanaf f 10,-

BIJ BESTEDING VAN
TENMINSTE F 25.-

EEN LEUKE ATTENTIE
BLEUMINK
TWEEWIELERS

NIJVERHEIDSSTRAAT 3-7261 AK RUURLO-Tel. (05735) 1161

Eijssink

schildersbedrijf - verf handel

VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

BOERSTOEl BV
D<xp»»trMt 7-9. 7231 BA Vorden. Iel.: 05752-1507

* 1 per klant

SCHOONMAAKOKCoANISAI II
Antwoordnummer 149 - 7240 LOCHEM - Tel. (05730) 51289
Eijssink Schoonmaakorganisatie is in Noord-Oost Nederland met zo'n
2400 medewerkers dag in dag uit intensief bezig het onze klanten naar
de zin te maken. Vanuit een zevental vestigingen worden de werkzaamheden gecoördineerd voor scholen, bedrijven, gemeenten en instellingen bij u in de buurt.

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK
in Vorden of Zutphen?

organiseert:

"Koffie Squash
Squash en koffie zovee/ U wilt!!
Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
KOFFIE
, SQUASHKAART:
f 50,-(voor l O keer)
Rackets te koop/huur in het centrum.

Squnsli Centrum

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

S£4G

BOUWMATERIALEN BV

OPENINGSTIJDEN:
ma. i/m do van 9.00-17.30 uur: vri|. van 9.00-20.30 uur:
zat van 9.00-15 00 uur.

Ben je beschikbaar in de periode mei t/m augustus en wil je part-time
wat bijverdienen, overdag en/of in de vroege avonduren, dan ben je bij
ons aan het juiste adres! Vul dan onderstaande strook in en stuur hem
op naar bovenstaand adres (een postzegel is niet nodig) of bel mevr. C.
van Thiel (05750-22471).

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

Naam:.

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

Uw woning, bedrijfsgebouw, kantine,
kantoor e.d. al voor ca. f 700,tegen INBRAAK beveiligd.

Adres:.
Postcode/Woonplaats:

Geb. dat.:

.Tel.

Beschikbaar van:.
Zelf met vakantie:

•' l • N

Tevens het adres voor:
ROLLUIKEN, ZONNESCHERMEN, SCREENS
enJALOUZIEËN

.t/m.

Bus bestellen?
Harren bellen!

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST
Tel. 05758-1334

5 Squashbancfn, gehele dag
instructeurs aanwezig.

****

De grootste sortering:

GEBRADEN
VLEES
INBLIK
Voor de vakantie en voor
het gemak in huis.
Voor 2,4 en 6 pers. zonder
toevoeging en
conserveringsmiddelen.
Slagerij

Klein Lebbink

-^

Dorpsstraat 10-ALM EN
Tel. 05751-1219

studiebeurs met

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

IZ/VT. 4 JUNI

P.P.M

KEN IE DIE ZAAL

CARDIAC ARRIES1
z:/vr. i i JUNI
PANAMA & LA-LA-FAYETTE
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

GEVRAAGP: ERVAREN DISCJOCKEYl

Vanaf vrijdag 3 juni!!!
Start verkoop fotoboek

Je studiebeurs is niet direct een
vetpot. Daarom is een Studentenrekening bij de Rabobank altijd gratis. Dus met gratis
Europas, dag en
nacht gratis pinnen en direct een
rekeningafschrift
zodra je studiebeurs binnen is.
En wat dacht je van rood staan tot
maximaal ƒ2.000,- tegen voordelige

rente? Bovendien krijg je als houder
van een Studentenrekening elk jaar
de nieuwe editie van het Easy Money
kortingsboek.
o
Ook nu weer
tot 50% kortingo
op CD's, bioscopen, kleding,
restaurants, eetcafés, reizen en
nogo veel meer. Alle reden dus om
snel de bon in te vullen. Rabobank Q

Extra's bij
de gratis
Studentenrekening.

VAKANTIEVOORDEEL

OP ALLE
BORDUURPAKKETTEN

VORDEN
TOEN EN NU
Nadat samensteller Peter Besselink op vrijdag 3 juni om 16.00
uur in Hotel Bakker het eerste exemplaar heett overhandigd aan
burgemeester E.J.C. Kamerling, kunt u bij ons voor f 58,90 dit 96
pagina's dikke boek kopen. 'Vorden toen en nu' bevat ruim 180
foto's van zowel oud als nieuw Vorden. Deze foto's zijn door
Peter Besselink van teksten voorzien. Kortom: een boek dat u
niet mag missen!

Will/s
boetiek
Burg. Galleestraat 38
7251 EC VORDEN

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

Rabobank. Aangenaam.
o
2 bos BLOEMEN naar keuze

J

,

ik wil Easy Money, dus ik open een gratis Studentenrekening. Ik laat daar mijn studiebeurs op
storten en profiteer meteen van alle voordelen van het Rabobank Studentenpakket.
Neem contact met mij op.

Naam:

Geb. Datum:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Datum:

Handtekening

m/ v

4 Geraniums 10
5e GRATIS

4Fucnsia's10.
5e GRATIS

24
Perkplanten

10.-

Antiekhandel Smeitink

1&

KERKSTRAA T 6 TELEFOON 05440-61308

Per l juni a.s. wordt onze winkel aan de Ruurloseweg
overgenomen door

Bas Notten

ZAT

DAG 4 JUNI

SPRING

Wij hopen dat U hem hetzelfde vertrouwen geeft zoals U dat
ons" heeft gedaan.
Boudewijn en Dinie Smeitink.
Zoals hierboven vermeld, neem ik per l juni a.s. de winkel van
Antiekhandel Boudewijn Smeitink over. Onder dezelfde naam
wordt de winkel voortgezet en voorzie ik U graag in de
toekomst van antieke meubelen en aanverwante artikelen.
We houden OPEN HUIS vrijdag 3 juni a.s. vanaf 16.00 uur. U
bent van harte welkom! Een hapje en een drankje staan voor U
klaar.
Bas Notten
RUURLOSEWEG 45 - HENGELO (Gld.) - TELEFOON (05753) 2616

ZAT

RDAG - l JUNI

TRAINBAND
& TEVEE
ZAT ERDAG 18 JUNI

TOUCHDOWN
VOORRONDE OOST-NEDERLANDSE
KARAOKE KAMPIOENSCHAPPEN.

AUTO en MOTOR

PERK- en
BALKONPLANTEN
Altijd vers,

RIJSCHOOL
HORSTMAN

> JUNI

P.P.M. BAND
ZONDAG 19 JUNI

JEN ROG

OMEGA
SHOWBAND

FEELING

& Hanska Duo

VERWACHT
ZONDAG 24 JULI

rechtvaardig

BART PETERS
& THE RADIOS

O

Voor al uw

e/ecfrawerkzaamheden

Alles onder één dak bij

Europa

Diverse soorten

ZONDAG

ZONDAG 26 JUNI

Voor een
Voor uw
rij- en theorie-opleiding

UNITY

ZAT ERDAG25JUNI

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

NOG VOLOP TE KOOP:

ZONDAG 5 JUNI

fons Jansen
installatiebedrijf

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

2 P.v.d.A.

en van goede kwaliteit.

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Gratis bezorgen in de hele gemeente Vorden.
ANITAIR
ELEKTRA
VERWARMING

Hoveniersbedrij f/Kwekerij

„DeHedera"
Strodijk 4 - Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK
»&>•'•*''•• * y isy*-'?~

••*;,- .,

VERBOUWINGS
BIJ TEUNISSEN IN RUÜRLO

Bankstel in donker of blank eiken
De zittingen zijn voorzien van binnenvering, de bekleding is in diverse stoffen leverbaar.

Normale prijs 3-1-1 f3.395,10% korting f 340.f 3.055,Eventueel inruil f 150.ONZE PRIJS: f2.905,-

Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen v/orden leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

OP MEUBELS

10%
KORTING

KOR] INGEN
KIES UU UIT AKTUELE
DAMES- EN HERENMODE ZOALS:
JAPONNEN, PAKJES, ROKKEN,
BLOUSES, SHIRTS, BERMUDA'S, BLA

ZERS, PULLOVERS, LINGERIE, ENZ.
OF: JACKS, KOSTUUMS, KOLBERTS,
PANTALONS, SHIRTS, TRUIEN, ENZ.
1.500 m2 woonplezier.
Opslag voor latere levering is mogelijk.

BOVENDIEN ALLE NACHTMODE
VOOR HEM EN HAAR

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

