
Woensdag 17 juni 1998
60e jaargang no. 14

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 554040
Telefax (0575) 551086 Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABNAMRO nr. 48.63.19.245 Postgiro nr. 120 58 67

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 551010, Lid NNP

Overname van advertenties en berichten is verboden

Wïlbert Grotenhuys niet blij met maatregel:

Slagbomen Super De Boer
moeten 's avonds dicht

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

De twee slagbomen op de parkeer-
plaats achter de supermarkt van Su-
per De Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys moeten na sluitingstijd
dicht. Deze maatregel heeft de ge-
meente genomen naar aanleiding
van klachten uit de buurt over ge-
luidsoverlast. Met ingang van deze
week zullen de slagbomen van maan-
dag tot en met donderdag om 20.00
uur gesloten worden. Vrijdag is dat in
verband met de koopavond een uur
later. Zaterdag gaan de slagbomen
om 17.00 uur dicht. Bij elke overtre-
ding van de nieuwe maatregel moe-
ten Yvonne en Wilbert Grotenhuys
een boete van duizend gulden beta-
len.

Eigenaar Wilbert Grotenhuys van de su-
permarkt aan de Dorpsstraat is niet blij
met de maatregel van de gemeente
Vorden. "De hele Vordense gemeenschap
is hier de dupe van. Iedereen weet dat we
in het centrum van het dorp erg weinig
parkeerplaatsen hebben. De nieuwe par-
keerplaats achter onze winkel was dan
ook een mooie aanvulling daarop. Er
kunnen achter de winkel namelijk vijftig
auto's staan. Naast het publiek dat bij ons
boodschappen doet, wordt de parkeer-
plaats ook veel gebruikt door de bezoe-
kers van de horecagelegenheden in de
Dorpsstraat. Vooral 's avonds als er een
feest is en alle parkeerplaatsen staan vol
dan willen de mensen nog wel eens uit-
wijken naar onze parkeerplaats. En wat
dacht je van de toeristen die op zondag
hun auto bij ons parkeren en met de fiets
een tochtje gaan maken. Al deze mensen
worden nu gedupeerd want ze kunnen 's
avonds en op zondag geen gebruik meer
maken van onze parkeerplaats", aldus
Wilbert Grotenhuys.

Wilbert Grotenhuys vindt dat hij in een
lastig pakket zit. "De heb geen poot om op
de staan. De parkeerplaats is eigendom
van Unigro. Deze heeft nu met de ge
meente afspraken gemaakt over het
dichtdoen van de slagbomen. Officieel
sta ik daar helemaal buiten, want ik heb
met Unigro nooit een contract getekend
met betrekking tot het beheren van de
parkeerplaats. Verder weet ik dat
Bleumink Tweewielers met Unigro in
het verleden afspraken heeft maakt dat
zij dag en nacht via de ventweg die hier
achterloopt op hun terrein moeten kun-
nen komen. Daarvoor moet Bleumink
dus de slagbomen passeren. Dus die
maatregel van de gemeente staat haaks
op de afspraken die zijn gemaakt tussen
Unigro en Bleumink".
In eerste instantie wilde de gemeente dat
Wilbert Grotenhuys de slagbomen een
uur na sluitingstijd zou dichtdoen.
Verder mochten ze niet eerder dan half
acht 's ochtends open. "Maar daar heb ik
dus voor^Dast11, zegt Wilbert Groten-
huys. "WijMginnen hier 's ochtends om
zeven uur. En dan gaan ook die bomen
weer omhoog. En als wij de winkel slui-
ten dan doen we gelijk die slagbomen
weer naar beneden. De gemeente kan
toch niet vai ons verlangen dat wij een
uur na sÉplngstijd speciaal nog even
weer naar de parkeerplaats lopen om die
slagbomen naar beneden te doen".

Grotenhuys heeft zijn ongenoegens over
de slagbomen al gedeponeerd bij het be-
stuur van de Vordense Ondernemers
Vereniging. Voorzitter Sueters heeft hem
beloofd dat zij de problematiek zal be-
spreken met wethouder Mulderije in het
periodiek oveleg dat de Ondernemers
Vereniging heeft met de gemeente
Vorden.

Wilt U ook adverteren met een OIL Sp BAL bij
uw advertentie neem dan Contact met ons op.
Uw advertentie krijgt dan nog meer aandacht.

De redactie

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. H. Westerink. H.
Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. G.H. Verhaere,
Lochem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur ds. HA. Speelman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 20 juni 18.30 uur eucharisitieviering,
m.m.v. 30+ Koor.
Zondag 21 juni 10.00 uur eucharisitieviering,
volkszang.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag20 juni 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 21 juni 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
21-22 juni: pastoor G. Simons. Borculo, tel. (0545)
271383.

Huisarts 20-22 juni: dr. Sterringa, Schoolstraat
9. tel. 55 12 55.
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 af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
20-21 juni. J.J. de Kruif^Grden. tel. 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks v |̂5.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. KinderafdeliJ^Bbor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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Klootschieten
De Vordense auto en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt vrijdagavond
19 juni een klootschietwedstrijd nabij
het clubhuis aan de Eikenlaan. Na afloop
staat er een barbecue op het programma.

Zomerfeestkrant
In het kader van de Vordense Zomerfeesten zal in week 28 een speciale krant
worden uitgebracht. Advertenties en berichten hiervoor dienen uiterlijk op
woensdag 24 juni om 17.00 uur te worden ingeleverd.
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.

Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk lel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen. tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.
Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor. Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon
(0575) 551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur. donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
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. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informat.eburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32. tel. 553405. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.



'n Week vol feestelijke aanbiedingen
voor vaders en geslaagden

Voor vaderdag
Kersen-Kirsch vlaai

Op z'n Limburgs
Bourgondisch lekker, dat spreekt vader zeker

aan

Voor 1595

Ruim 2 kg. en goed voor 12 punten
Voor winkelende vaders hebben wij zaterdag

een leuke verrassing

Voor geslaagden ^.
de Hoera-geslaagd-vlaai 15.

of wat dacht je van één meter gebak
dat deelt lekker uit!

(wel even bestellen a.u.b.)

Lekker frisse
Aardbei-vlaai

met of zonder slagroom voor 6 punten

__50
Voor 8.9

Tip voor vaders verwenontbijt
, diverse soorten

Duitse, Franse en Italiaanse broodjes
ook om zelf thuis af te bakken

Vaders een prettige dag gewenst.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

• Een avondje lachen? Ga
naar de toneeluitvoering van
de Buurtvereniging Delden op
19 juni om 20.00 uur in het
Dorpscentrum

• Te koop gevraagd: hoge
hoed + oldtimer twee wieier
bijv. Solex, eitje of Puchje,
voor hobby. Tel. (0314) 34 28
69

• Te koop: Peugeot 205 1.1
Accent, aug. '88, km-stand
117.000. Tel. (0575)465941

• Te koop: aluminium raam
met geïsoleerd glas, formaat
349 x 151 cm, in 4 delen
waarvan 2 draai-kiep. R.a.l. nr.
3002. Prijs n.o.t.k. Tel. (0575)
55 39 38

• Kop zonder zorgen en
koop een voetbal van Fair
Trade! Bij de Wereldwinkel
Vorden te koop en gedurende
de WK nu ook te winnen

• De toneelgroep van de
Deldense Buurtvereniging pre-
senteert: 'Miljonair in huus',
a.s. vrijdagavond om 20.00
uur in het Dorpscentrum.
Komt u ook?

• Te koop: tractor, M F 35 pk
+ ploeg; land bouwwagen (op-
knapper); dieselolietank +
pomp; Zündapp bromfiets (3
versn.); zaagmachine elektr. +
2 beugelzagen; lasapparaat;
kruiwagen; motor-gazonmaai-
er; tuingereedschap + div. ge-
reedschappen; eiken kabinet
+ stelsels (Delfts blauw); eet-
tafel + 4 stoelen (eiken);
weck-ketel 2 x (plm. 100
weckflessen); diepvries 450
liter; badgeiser (Vaillant); ra-
diator voor wc; antenne +
mast 9 m + schotel; melkbus
40 liter + zeef. Tel. (0575) 55
22 88 (06-53346026)

>cht: bezorgers voor
ochtendkrant tijdens de zo-
mervakantie. Tel. (0575) 55 29
33

e Is dit misschien iets voor
u? l̂kzijn dringend op zoek
naal^jemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

:;::. •; ,. - . ; • . < »

21 JUNI VADERDAG MUZIEKDAG

1 bon. 2x geslaagd.

Nu bij de Platen &

CD-Bon: gratis CD-rom met

17 top-games!*
*bij minimale besteding van f 25,-

HUISHOUD- EN èt^ l ™ î % 4^^o U 1 1 1 n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

Zaterdag staan ze er weer, het Oranje team

Speciale WK aanbiedingen Corner vlaggen
5 halen 4 betalen.

WOENSDAfi GEHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDAfi PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij™*

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Zeeuws Spek
100 gram f 1,69

Leverworst
250 gram f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,'

2 pizza's f 10,—

WEEKENDVOORDEEL

7 kippenpoten

voor 1 tientje

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Speklapjes +

4 boerengehakt-
schnitzels

f7,95samen

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

• Te koop: buxusplanten
nog droog openhaardhout.
Tel. (0573) 45 26 41

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant Tel. (0543) 45 10 85

• Te koop: verse aardbeien.
Dagelijks vers geplukt. Van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. tel. (0575) 55 64 08

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315)24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Gezellige dag uit? Zondag
5 juli is de 10e Vordense
Klootschietmarathon. Orga-
nisatie Buurtvereniging Del-
den. Let op Contact van vol-
dende week voor meer infor-
matie

• Gezocht: woonruimte of
kamer in of in omgeving Kra-
nenburg en 't Medler. Voor
jongeman van 24 jaar, werk-
zaam in Kranenburg op agra-
risch bedrijf. Op korte termijn!
Marijn den Herder, tel. na
16.30 uur (0575) 55 14 43

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

Aanbiedingen geldig do,
vrij, zat, 18,19,20 juni

Aanbiedingen geldig op
ma, di, wo 22, 23, 24 juni

Super
Sperziebonen

500 gram

18

Soepgroente
grof of fijn

250 gram

8

Panklare zomer-
rodekool

500 gram

1,4»

Granny Smith hand-

l? 1'riUlo_
Zoete Griekse Kersen

500 gram Jonge Tuinbonen
2 Ulo

Hup Holland Hap
Salade
200 gram

Hierbij gratis bonenkruid

Franse Perziken

+gratis Holland pet
op=op

10 voor



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van

Kevin

Hij is geboren op 29 mei 1998
om 06.08 uur, weegt 3855
gram en is 52 cm lang.

Hendrik-Jan en Joke
Klein Gotink-
Komegoor

Korenbloemstraat 8
7255 XL Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 10 44

Onze hartelijke dank voor de
vele felicitaties, cadeaus,
bloemen, kaarten en uw aan-
wezigeheid ter gelegenheid
van ons huwelijksfeest.

Bernadette Eulink en
Erik Klein Goldewijk

Zieuwent, juni 1998

Hartelijk dank aan allen voor
de vele felicitaties, bloemen
en cadeaus die wij bij ons 40-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen.

B. Abbink
A. Abbink-
Groot Roessink

Vorden, juni 1998

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor hun belangstelling en re-
acties, in welke vorm dan ook,
ter gelegenheid van ons 40-
jarig huwelijk.

J.W. Oortgiesen
H.G. Oortgiesen-
Eggink

Vorden, juni 1998
Ruurloseweg 113

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

• Te koop: onbespoten
aardbeien dagelijks vers ge-
plukt. Larenseweg 4, Vorden,
tel. (0575) 55 33 49

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Wereldwinkel Vorden ver-
koopt nu ook voetballen!
Schop kinderarbeid de we-
reld uit! Koop zo'n mooie
voetbal (39,50). U maakt ook
kans om een voetbal te win-
nen als u hiervoor lootjes
koopt a f 1,- (6 voor f 5,-)

• Toneeluitvoering Buurt-
vereniging Delden vrijdag-
avond 19 juni 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden. En-
tree f 7,50 voor leden en f 10,-
voor niet-leden. Iedereen is
van harte welkom

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - M. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTN) 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

Wij trouwen op 20 juni 1998.

Erica Wolzak & Remco Docter

10.00 uur in 'Kasteel Vorden'.
11.45 uur in de SOW-kerk te Bath-
men.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in
'De Nieuwe Aanleg' te Al men.

Ons adres wordt:
Kolkweg 75
7413 ZE Deventer

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedan-
ken voor hun belangstelling en reacties, in welke
vorm dan ook, ter gelegenheid van ons 50-jarig hu-
welijk.

E. GOTINK
G. GOTINK-VOSKAMP

7251 MA Vorden, juni 1998
Branden borchweg 3

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
is geweest, geven wij u kennis dat na een liefdevol-
le verzorging in verpleeghuis Zuytvenne, locatie
Jobstede te Zutphen, rustig is ingeslapen onze lie-
ve moeder, groot- en overgrootmoeder

AALTJE KORENBLEK-BANNINK
WEDUWE VAN J. KORENBLEK

EERDER WEDUWE VAN H. BANNINK

(inderen, klein- en
Achterkleinkinderen

op de leeftijd van 83 jaar.

6 juni 1998

Correspondentie-adres:
J.A. Korenblek
Zelstweg 2, 7251 JR

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevon
den op de Algemene Begraafplaats te Barchem.

'Jezus is overwinnaar"

In Christus ontslapen onze lieve zuster en zorgza-
me schoonzuster en tante

GERRITDINA AARTSEN
(DINIE)

ONDERWUZERES

Zij werd 82 jaar.

De laatste maanden werd zij vol liefde verzorgd in
woon- en zorgcentrum 'Den Bouw' te Warnsveld.

Vorden: S.H. Aartsen t
H. Aartsen-Bijenhof

Gorinchem: J.E. Aartsen
B.J.S. Aartsen-Dijk t

Gorinchem: A. Aartsen

Neven en nichten

Executeur Testamentair: J.B.W. Aartsen.

Warnsveld, 14 juni 1998

Correspondentie-adres:
J.E. Aartsen
Wijnkopersstraat 1202, 4204 HS Gorinchem

De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
18 juni om 11.15 uur in uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden, waarna de teraardebe-
stelling zal volgen op de Algemene Begraafplaats,
Kerkhoflaan aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Het geheime
wapen van Oranje

A
U

-*"<:
Magie Spies

> si<i&&i PGr S*Uk

Rundergehakt, ^|Q95 Brunchsalade
1 kilo J WO gr.

Kippepoten, C 98
1 kilo J

Corned beef, A 49
m gr.
Gegrilde ham, ^ 59 Gebraden kaas gehakt, A98
700 gr. £~ WO gr. ^P \J~

Keurslager

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

Gegrilde spare-ribs, A 39
WO gr.

Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen on-
ze geliefde en zorgzame vader, opa en overopa

WILLEM STEENBLIK

WEDUWNAAR VAN BERENDINA BOSCH

12 november 1897 9 juni 1998

Angerlo: A. Besselink-Steenblik

Vorden: G.J. Steenblik
M.J. Steenblik-Buunk

Vorden: D. Ruesink-Steenblik

Raalte: H.W. Steenblik
H.J. Steenblik-Beettink

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Nieuwenhuisweg 4
7251 PR Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Als u
Vaders Oude

stropdas
in levert is deze
ff 1,5O waard

bij aankoop
van een

stropdas Snitt

Burg. Galléestraat 22

Vorden -Tel. 55 18 77

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p-p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11



m Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74,

• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14,00 tot 17,00 uur

• Avondopenstelling afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
GemeentebuUetm)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester E.J C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 -12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Muldenje-Meuïenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 ~ 10.00 uur en volgens
afspraak.

A/spraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

Op 16 en 30 juni is de afdeling bestuur,
onderdeel burgerzaken, van 18.30 tot
20.00 uur geopend voor alle lokethande
lingen.

EMEENTEHUIS OP 19 JUNI
1998 GESLOTEN

In verband met het jaarlijks personeels-
reisje is het gemeentehuis op 19 juni
1998 gesloten.

IETSPAD LANGS RONDWEG

Vanaf 15 juni 1998 tot 17 juli 1998 zal de
provincie Gelderland het fietspad langs
de Rondweg
gedeeltelijk vervangen. Het gaat om het
gedeelte tussen de kruising Zutphense-
weg en de brug over de Veengoot (net na
de Horsterkamp). De provincie zorgt voor
een omleiding.

ERGADERING COMMISSIE BESTUUR GEMEENTEWERKENEN
MIDDELEN

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergad^kop woensdag 17 juni
1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden en niet on^KJ.OO uur, zoals in ge-
meentebulletin van 10 juni stond. De agenda is niet gewijzigd.

NKRUIDBESTRIJDING

Vanaf 22 juni 1998 gaat de afdeling gemeentewerken onkruidbestrijden met chemi-
sche middelen. Als u het trottoir en/of de weg voor uw woning zelf schoonhoudt,
slaan de medewerkers dat gedeelte over. Ze spuiten met de minst schadelijke midde-
len voor het milieu, maar enige schade is onvermijdelijk

'B
Vanaf heden tot l juli 1998 ligt een verzoek tot het houden van een evenement ter vi-
sie van mevrouw Y.E. Rust-Dullaart, Nieuwstad 13 te Vorden voor een biljartfeest met
barbecue zowel in het horecagedeelte als op een gedeelte van de achter het pand gele
gen parkeerplaats. De stukken liggen ter visie in het gemeentehuis van Vorden, bu-
reau Milieu, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze
over de aanvraag of het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren
brengen. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer H.J.G. Brussen, telefoon-
nummer 0575-557532.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VOEDEN 9 juni 1998:

BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager

Biesterveld 38 t/m 78 Stichting

inhoud vrijstelling

(even)

Schuttestraat 8

Julianalaan 27

Biesterveld 92

Biesterveld 90

Dorpsstraat 19,
Wichmond

Reeoordweg 2

Handelsweg 6

Biesterveld 13

bouwen 21 woningen
de Achterpoorthe met bergruimten

Stichting Hippisch bouwen hooiberg
Toerisme

bodemonderzoek
hoogte

J.W.H. Bisseling

M. van Mierlo

GJ.W. Oldenhave

vergroten woning en rooilijn
bouwen carport

bouwen woning met dakhelling
garage/carport

bouwen woning met dakhelling
garage/carport

Vereniging voor vergroten onderwijs-
Interconfessioneel gebouw
basis-onderwijs
Wichmond/ Vierakker

Beheerstichting
Urtica

Emka Beheer B.V.

W.H. Hoevers

vergroten bedrijfs-
gebouw

plaatsen hekwerk bodemonderzoek

bouwen woning met hoogte
garage/carport

LOOPVERGUNNINGEN

plaats
het Jebbink 13
Veldwijkerweg l

aanvrager inhoud
;nte Vorden slopen c.v.-ruimte

[. Wesselink slopen woonhuis (excl. voorgevel)

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaar schrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn be
kend gemaakt kunt u nav^fen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 19
juni tot en met 16 juli 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

Vereniging voor Interconfessioneel basisonderwijs te Wichmond/Vierakker,
Dorpsstraat 19, 7234 SM Wichmond, voor het uitbreiden van een school,
op het perceel Dorpsstraat 19 te Wichmond.

ECONSTRUCTIE MISPELKAMPDIJK
•

Het is niet mogelijk om de breedte van de rijbaan van de Mispelkampdijk 6 meter te
maken. De breedte wordt 5,50 meter. Vanwege de aanwezigheid van afsluiters in de
waterleiding is het niet mogelijk om het plan zonder een ingrijpende wijziging (bij-
voorbeeld uitvoering in asfalt) op een goede manier uit te voeren. De afsluiters zou-
den zonder deze aanpassing tussen de opsluitband of in de molgoot komen te zitten.
Dit is niet aanvaardbaar.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest op 20 juni 1998 in de Burgemeester Vunderinkhof, is
die weg op die dag van 16.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle bestuurders.

OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud

Baakseweg 12

Biesterveld 86 en 88

Vereniging Natuur- veranderen woning/
monumenten boerderij
D. Groot Jebbink en bouwen twee-onder-
H. Denkers één-kap-woning

datum ontvangst

09-06-98

10-06-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ECONSTRUCTIE RUURLOSEWEG IN KRANENBURG
m

De provincie Gelderland is van plan om verkeersremmende voorzieningen aan te
brengen op en nabij de Ruurloseweg in de Kranenburg. Burgemeester en wethouders
willen aan dit plan medewerking verlenen door:
• de hoofdrijbaan van de Ruurloseweg (50 km/uur) ook binnen de kom te brengen.
• vrijstellingen te verlenen overeenkomstig geldende bestemmingsplannen voor de

aan te brengen verkeersremmers op de Ruurloseweg, één nabij Ruurloseweg 87 en
één nabij de Banenkamp.

• in te stemmen met het aanbrengen van een plateau op de hoofdrijbaan en de pa-
rallelweg tot in de aansluitingen van de Ganzensteeg en de Eikenlaan.

• in te stemmen met het afsluiten van de aansluiting van de Banenkamp op de
Ruurloseweg.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op dit plan, dat aansluit op het cate-
goriseringsplan voor het wegennet in de gemeente Vorden. Vanaf woensdag 17 juni
tot en met woensdag 15 juli aanstaande, kunt u de tekening inzien in het gemeente-
huis op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij). Gedurende deze termijn kunt
u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan burgemees-
ter en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw reactie ook
mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 1998, ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Urtica de Vijfsprong
Reeoordweg 2
7251 JJ Vorden

adres van de inrichting: Reeoordweg 2

om: revisie-vergunning voor
een biologisch/dynamisch
landbouwbedrijf met
zorgverlening

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

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

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs 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 Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 31 juli
1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek is beslist.

Datum: 16 juni 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer),
fax (0575) 55 74 44

O 3 Lavendelplanten 10,00

O 2 Bos trosanjers 6,95

« 2 Begonla's 9,95

O 2 bOS snijbloem naar keuze 9,95

Volop tuinplanten

met stip aanbevolen voor

toekomstige

van het nieuwbouwproject

Het JOOStïnk i n Vorden

• speciale projecttarieven;

• onze Netto-Lasten Hypotheek: 30 jaardezelfde netto lasten;

• de SNS hypotheektoets, een gratis diskette om uw eigen
hypotheekmogelijkheden te berekenen;

• voor vrijblijvende informatie of voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met de SNS bank in
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 71 11.

SNS bank
Groot geworden door klein te blijven

Wilt U ook adverteren met
een ORANJE BAL bij uw
advertentie neem dan
Contact met ons op.

Uw advertentie krijgt dan
nog meer aandacht.

De redactie

• 21 juni VADERDAG
óók voor alle vaders een attentie

• UW KIND JARIG?
woensdagmiddag = kleutermiddag
glas ranja, pannenkoek, pipo-ijsje, lolly voor onderweg,
cadeautje voor de jarige f 10f- per kleuter
Reserveren gewenst

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Hengeloseweg 14 • Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur

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

Zrtjlmimn|lA-TÉ«>oon|0575)551885

hagelwitte BLOEMKOOL
per stuk

6RANNY SMITH nieuwe oogst
2 kilo

nieuwe oogst NAVEL SINAASAPPELEN O 98
10 stuks Vi

fi|n gesneden SOEPGROENTE
150 gram

ORANJE SALADE 949
200 gram •"•

VOLOP AARDBEIEN, KERSEN, KIWI'S,

MANDARIJNEN ETC, ETC.

PETRI - TAART, kruidenkaas
100 gram

249
PETRELLA

100 gram

mna roomkau mat bKulooH 240

3?5

MOZZARELLA, verse Italiaanse kaas
lekker met tomaat, per zakje

DOPPINDA'S
500 gram

overheerlijke HUISWUN ter Introductie

NU 6 flessen halen en maar 5 betalen!!!

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE...!!!



Kermis Keijenborg

Schuttersgilde St. Jan uit de Keijen-
borg heeft ook dit jaar weer een
groots kermisprogramma opgezet.
De kermis gaat van start op vrijdag 19
juni. Om 19.00 uur is er een muzikale
rondgang door het dorp met aanslui-
tend een vaandelhulde voor de kei-
zer, de koning en alle oud-koningen
die deze avond zullen strijden om de
titel "Keizer van het Schuttersgilde".
Na de vaandelhulde zullen - door de
schoolgaande jeugd - met gas gevulde
ballonnen worden opgelaten.

Om 19.30 uur begint het keizerschieten
om 20.00 uur het vogelknuppelen voor
de partners van de genodigden. Tegen
21.30 uur is het einde van het keizer-
schieten met aansluitend de huldiging
van het nieuwe keizerspaar. Vanaf 21.30
uur is er stemmingsmuziek bij party-res-
taurant De Smid.
Zaterdag 20 juni om 14.00 uur worden de
kermisattracties geopend. Om 17.00 zal -
mits de weersomstandigheden het toela-
ten - de Eucharistieviering plaatsvinden
in de tuin van woon- en zorgcentrum
Maria Postel. Bij minder gunstige weer-
somstandigheden wordt uitgeweken
naar de St. Jan de Doperkerk. Om 18.00
uur is er een muzikale rondgang door
Keijenborg. Vanaf 21.00 uur is er dansge
legenheid in beide zalen.
Zondag 21 juni om 14.00 uur is er weer
een optocht. Vervolgens is er om 15.00
uur vaandelhulde voor alle aanwezigen
in het weiland hoek Kerkstraat-Koldewei-
weg gevolgd door een showoptreden
door het Tamboer- en Trompetterkorps

LltT 1\J.I lllllwllU L/dlli-l i 15.30 uur is er
"Erewijn11 in de recreatiezaal van woon-
en zorgcentrum Maria Postel (uitslui-
tend voor genodigden). Om 19.00 uur is
de prijsuitreiking van de optocht in De
Horst. Verder is er dansgelegenheid in
beide horeco-aangelegenheden.
De route van de optocht is als volgt: Pas-
toor Thuisstraat, Geltinkweg, Koldewei-
weg, Kerkstraat, St. Janstraat, Otten-
kampweg, Eulingkamp, Teubenweg,
Nyssinckkampstraat, Pastoriestraat,
Kerkstraat. Molenstraat, Poelsweg, Eu-
lingkamp, Teubenweg, St. Janstraat,
Poelsweg, Teubenweg, Koldeweiweg.

Maandag 22 juni om 9.00 uur is er een
muzikale rondgang door Keijenborg met
medewerking van dnimfanfare, harmo-
nie en vendeliers van St. Jan gevolgd om
9.15 uur met een vaandelhulde voor alle
ereleden, genodigden en de dames en he-
ren horeca-onde^taners/sters voor De
Horst. Om 9.30 be^mt het vogelschieten
op het voormalig schoolplein in de
Kerkstraat Om 10.30 begint het vogel-
knuppelen, boogschieten, darts- en bo-
lerogooien. De volksspelen zijn om 12.00
uur afgelopen m^om 12.15 uur de af-
mars voor de inscVltie van het nieuwe
koningspaar, de huldiging van het nieu-
we koningspaar door pastoor Zandbelt
en de vaandelhulde voor de pastorie.

Om 13.00 uur is de prijsuitreiking in De
Horst. De kermisattracties zijn vanaf
10.00 uur geopend. Verder is er op deze
kermisdag dansgelegenheid in de twee
horecazalen.

Politiebureau aan
Raadhuisstraat
staat ter discussie
De gemeente Vorden gaat op zoek naar
een nieuwe locatie voor het politiebu-
reau. Het pand aan de Raadhuisstraat is
op dit moment eigendom van de Rijks-
overheid. De gemeente Vorden is van
plan om dit pand te kopen van het rijk
en door te verkopen aan Woningbouw-
vereniging De Stiepel. Als alles doorgaat
worden er op deze locatie woningen ge
bouwd.

Voordat de gemeente overgaat tot koop
van het terrein aan de Raadhuisstraat
moet er eerst een nieuwe locatie gevon-
den worden voor het politiebureau.
Volgens de heer Annevelink van de ge
meente Vorden zijn er twee scenario's.
"We gaan eerst bekijken of het mogelijk
is om het politiebureau op de huidige lo-
catie aan de Raadhuisstraat onder te
brengen. Dus dan komen er op die loca-
tie niet alleen woningen maar ook een
politiebureau. Maar het is ook mogelijk
dat het bureau verhuist naar een andere
plaats in het dorp. Voorwaarde is echter
wel dat het ergens in het centrum moet
zijn, want de politie moet altijd midden
in de samenleving staan. En dat is dus in
de kom van het dorp", aldus de heer
Ainevelink

Stropdas inruil-aktie bij
Echte bakker Van Asselt
In navolging op autodealers en fietswin-
kels houdt Echte Bakker Van Asselt een
grootse inruil-akie. Helaas, oud brood
kan niet ingeleverd worden. Ter gelegen-
heid van vaderdag - zondag 21 juni - kan
vaders oude stropdas ingeleverd worden.
Deze oude stropdas levert bij de Echte
Bakker een daalder op bij aankoop van
een 'stropdas-schnitte'.

De Echte Bakker bakt twee verschillende
soorten schnitten: een slagroomschnitte
en een vruchtenschnitte, beide opge-
maakt in de vorm van een stropdas.

Vanzelfsprekend wordt de schnitte ge
bakken van de beste grondstoffen en met
het vakmanschap van een Echte Bakker.
Ongeacht de staat en leeftijd, geeft de
Echte Bakker één gulden vijftig voor va-
ders oude das.

In Nederland zijn 350 van de 3.000 am-
bachtelijke bakkers toegelaten tot het
Echte Bakkersgilde. Deze 'Echte Bakkers'
wisselen onderling vakkennis en recep-
turen uit. Ook wordt het brood maande
lijks gekeurd op smaak, malsheid, korst
en eeteigenschappen. Naast deze kwali-
teitscontrole organiseren de Echte Bak-
kers originele acties voor de klanten zo-
als deze stropdas inruil-aktie.

Hoe ontstaat vet haar?
U heeft uw haar gisteren gewassen, maar
vandaag plakt het weer vet en futloos te-
gen uw hoofdhuid aan. "Moet ik het van-
daag alweer wassen", vraagt u zich af, "of
kan ik er nog een dag mee lopen?" U
weet zeker dat u het morgen beslist
moet wassen, want anders gaat het on-
aangenaam ruiken en begint de hoofd-
huid te jeuken. Ieder mens heeft in zijn
huid talgkliertjes. In de hoofdhuid bevin-
den zich 400 tot 900 talgkliertjes per
vierkante centimeter. Op de rest van het
lichaam zitten er nog maar circa 100. Als
het goed is produceren deze kliertjes de
juiste hoeveelheid vet om haar en huid te
voeden en voor invloeden van buitenaf,
zoals zon en wind maar ook bacteriën, te
beschermen.

Vet en transpiratievocht

Omdat we ons haar vaak wassen, heeft
het vet amper de kans om de punten te
bereiken en te beschermen. Dit is één
van de redenen waarom we verzorgende
producten moeten gebruiken. Bij sommi-
ge mensen zit het haar bijna vol met vet
De talgkliertjes produceren, vaak onder
invloed van het mannelijke hormoon te-
stosteron, teveel vet. Ook vrouwen heb-
ben dit hormoon vooral in de overgang
in een grotere hoeveelheid. Het is trou-
wens ditzelfde mannelijke hormoon dat
ook haaruitval kan bevorderen. Ook
stress, levens- en eetgewoonten kunnen
de talgkliertjes activeren, ̂ fcunnen ook
teveel kliertjes in de hoorcmuid zitten,
wat een erfelijke kwestie kan zijn.
Tijdens de puberteit zijn de talgkliertjes
bijzonder actief en kunnen in het ge-
zicht zelfs acne veroorzaken. Op latere
leeftijd komen de kliertje^Éik weer tot
rust. Mannen hebben op grOTid van hun
hormonale gesteldheid meer aanleg tot
een vette huid en acne dan vrouwen.
Vrouwen kunnen tijdens hun overgang
(meer) last krijgen van vet haar, omdat
de kliertjes door hormonale redenen
weer actiever worden. Sommige mensen
produceren behalve veel vet ook veel
transpiratievocht. Daardoor wordt het

vet bijzonder vloeibaar en het mengsel
kan zich binnen één dag over het hele
haar verspreiden. We kunnen op de ac-
tieve talgklieren, met de juiste produc-
ten en een gezonde manier van leven,
een kalmerende invloed uitoefenen.
Maar wanneer er teveel kliertjes zijn,
hebben we een probleem. Ook al is een
vette hoofdhuid niet makkelijk droog te
maken, toch kunnen we de symptomen
goed te lijf gaan.

Een gezonde huid is zuur

Net als het bloed is ook onze huid 'zuur'
ingesteld. De gezonde huid heeft een zo-
genaamde pH-waarde van iets boven de
5. Vette huid heeft een pH-waarde van
rond de 7, en is dus licht alkalisch. Het is
dus zaak om de huid, door het gebruik
van de juiste producten, zo goed moge
lijk in het natuurlijke, zure milieu te
brengen en desnoods een kunstmatige
beschermingslaag op te bouwen met de
juiste pH-waarde. Vet haar trekt sneller
stof, vuil, bacteriën en schimmels aan.
Het gezegde dat u vet haar minder vaak
moet wassen om de kliertjes niet nog
meer te activeren, is niet helemaal waar.
Zolang u maar de juiste producten ge-
bruikt en haar en hoofdhuid op een ade-
quate manier behandelt, is er niets aan
de hand. Het spreekt voor zich dat u bij
problemen met vet haar een goede kap-
per moet hebben die u om advies kunt
vragen. U moet vet haar niet alleen laten
behandelen als u naar de kapper gaat U
kunt ook thuis, wanneer u het haar zelf
wast, doorgaan met de juiste behande-
ling. Als het probleem niet goed op te los-
sen is, kan uw kapper ook adviseren om
een kort en sportief kapsel te dragen,
dan kunt u uw haar elke dag makkelijk
wassen. Ook een permanent kan een op-
lossing zijn: het haar krijgt daardoor
meer volume en het wordt poreuzer en
kan daardoor meer vet opnemen.

Jim Heersink Haarmode

(buiten verantwoording van de redactie)

Koetsexamen In de Reep'n

Zeventien leden van In de Reep'n uit
Vorden, In Stap en Draf uit Hengelo
en van de Bergmenners uit Barchem
hebben zaterdag 13 juni menexamen
afgelegd waarvan er dertien zijn ge-
slaagd en vier personen alleen voor
het theoretische- of praktische ge-
deelte. Het praktijkexamen had
plaats de wijk Plan Boonk in Vorden.

De geslaagden zijn de dames AH. Over-
mars, A.HJ. Eggink-Maalderink, A.W.
Beeftink-Eggink, DA. Beeftink, W.H.
Jansen-Beeftink, G.T.J. Eggink-Groot Roes-
sink en de heren J. Vreman, A. Eggink, D.
Beeftink, J. Compas, B. Rexwinkel, J.B. M.
Lanters en HJA Schieven.
Bij een menexamen gaat het om de ken-

nis en vaardigheid om met een enkel-
span veilig in het terrein en op de open-
bare weg te rijden. Ook moet men ver-
antwoord kunnen omgaan met de aan-
spanning en weten hoe men zich als gast
moet gedragen in het terrein. Daarnaast
is het belangrijk om veilig en verant-
woord te kunnen mennen op de openba-
re weg in de natuur.

Een opleiding voor het koetsiersbewijs is
niet niks. Veel theoretische lesstof moet
geleerd worden over het paard, het tuig
en het rijtuig en praktisch moet men
met een aanspanning zich redelijk in het
verkeer kunnen begeven. Er is de afgelo-
pen weken en dagen dan ook druk geoe
fend met paard en wagen op de weg.



G ra n Ca na r ia
SPECTACULAIRE WK-AKTIE.

Mallorca,
Playa de Palma

Tenerife,
Costa del Silencio

50% korting! voor «Ike2« persoon

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

Spanje,
Malgrat de Mar nu 10 dagen vanaf

f 695,-

f 695,-

f 695,-

f 389,-

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u nap- de Rabobank

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.rabobank.nl Rabobai
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. SmitsjMat 21 tel. (0575) 45 81 05

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-
besluit Algemene wet bestuurs-
recht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden,

liggen met ingang van 19 juni tot en met 16 juli 1998,
ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

de heer M. Sprukkelhorst
Nijlandweg 6
7251 KK Vorden
Nijlandweg 6
revisie-vergunning voor
een agrarisch bedrijf met
vleesvarkens en jongvee

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inza-
gelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 17 juli 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijk met de beden-
kingen schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 16 juni 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44

"Oranje gevoel in de Achterhoek?"
EXCLUSIEF WONEN IN VORDEN

"Wij maken creatieve woning-ontwerpen

op maat, van uiterst modern tot klassiek.

Komt U binnenkort in aanmerking voor

een bouwkavel? Laat U dan eens

geheel vrijblijvend informeren

omtrent ons "oranje gevoel"

DE WIJS
ZWEVERINK
TER HORST

HENGELO GLD. TEL: 0575 - 46 19 75 buro voor architektuur en
ruimtelijke vormgeving



organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

18 juni
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Adviseurs helpen
'starters7 op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of testamenten - het is
zinvol er het nodige van te weten. De adviseurs van AccoN

Accountants & Adviseurs vertellen u alles over het ondernemers-
plan, geautomatiseerde boekhoudpakketten en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens klopt u aan bij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

verzekeringen.

Zo heeft u de belangrijkste adviseurs op een rijtje. Gratis en voor
niets , op een adres. En ...... de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor het
eerste contact: S (0575) 52 22 44

Rabobank
ACCOUNTANTS 4 ADVIMUIi

f Witte broodjes

3.25
6 voor

WIN EEN

Voorspel de uitslag van
de wedstrijd

Nederland-Zuid Korea
Prijsuitreiking na 25 juni

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

JIMHEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Weer een nieuwe
maand en weer een metamorfo-
se van Jim Heersink haarmo-
de. Een totale en gratis verande-
ring van één van onze klanten.

De wens van Dominique.
Dominique wil van meisje naar
vrouw. Het meisjesachtige lange
haar moest plaats maken voor
een trendy en vrouwelijk kapsel.
Zie de foto's en constateer dat
het ook deze keer weer bijzon-
der goed gelukt is.

Het advies van Renate
Renate adviseert om de schok
van lang hangend haar naar een
korter modern kapsel niet te
groot te maken en achter in de
nek het geheel nog wat langer te
laten. De voorkant wordt in
lagen geknipt waardoor er meer
met het haar gedaan kan wor-
den en loopt in toenemende
lagen naar die langere achterkant
door. Om toch een gestyleerd
kapsel te krijgen werkt Renate
met Carmenset rollers en "kamt"
het met de vingers uit om een
speels effect te krijgen.

Kleur Half Licht-Kastanje en half
Donker-Koper-Goud met enkele
High-Lights erdoor geeft een
stralend maar wel natuurlijk
geheel. "Dame" Dominique is
erg blij met haar nieuwe "

JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•ff (0575) 55 12 15

Erna
foto 's: Cover Image
visagie: Guusta Bruggert

kapster: Renate Mateman

'Altijd in voor verandering!'

Ook Weekblad Contact voetbalt mee:

Win 250 gulden!
Gedurende de periode dat het
Nederlandse elftal meedoet aan de
Wereldkampioenschappen voetbal
in Frankrijk - en dat zal wel tot het
einde zijn want ook wij rekenen
erop dat wij Wereldkampioen wor-
den - plaatst Weekblad Contact een
aantal speciale Oranje WK-ballen in
de krant zoals hiernaast is afge-
beeld.

Diegene die aan het eind van de rit het
juiste aantal oranje WK-voetballen
heeft weten te tellen die wij hebben
afgedrukt, ontvangt 250 gulden. Het
gaat dus om het totale aantal ballen
zolang het Nederlands Elftal in de race
is voor het Wereldkampioenschap.

Het is belangrijk dat u duidelijk ver-
meldt welke editie van Weekblad
Contact u krijgt. De mensen die bij-
voorbeeld de editie Ruurlo krijgen, hoe-
ven dus alleen maar het aantal Oranje

WK-ballen in de editie Ruurlo bij elkaar
op te tellen. Datzelfde geldt voor de edi-
ties Vorden, Warnsveld en Hengelo. _

Wanneer er meer mensen zijn die het
antwoord goed hebben, dan beslist het
lot. Werknemers van Drukkerij Wee-
vers zijn uitgesloten van deelname.
Gelieve de onderstaande invulstrook
goed te bewaren, want als alles goed
verloopt voor het Nederlands Elftal,
stoppen wij pas op het einde van de WK
met de ballenaktie.

ANTWOORDFORMULIER

Het totale aantal oranje ballen Weekblad Contact is:

Editie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon

Biej ons
in a'n Achterhoek
"Guns, Derk, iej ok hier. Wolln iejluu ok nao de receptie, dan ko'w mooi samen
gaon".
Derk Meerdink kenne wiej nog van de middelbaore schole. Hee wonen toen
nog in Vodd'n, samen he'w vescheidene keern de weg nao de schole efietst.
Maor da's al weer heel wat jaorn eleen. Derk is later weer nao Winterswiek
etrok'n. Daor kwammen zien olders ok vandan. Maor veranderd was e neet vol-
le. Wiej waarn op weg nao de Pantoffel, een kennis van ons heel daor vejeurdag.
Zee wodn den dag tachtug, een leaftied waor lange neet iederene an to kump.

"Now nee, nao de receptie gao'w neet, wiej bunt hier op 'n toogdag van de
Oranjeverenigingen uut 'n Achterhoek. Umdat de vereniging in Vodd'n hon-
derd jaor besteet zuuke wiej de gezelligheid now maor 's hier."
"Oh, dan mo'j hier biej Bakker wean?". "Jao straks, eers wolle wiej owluu ge
meentehuus 's bekiekn, daor kriew een rondleiding".
"He'j hier eers eget'n soms?".
"Nee wiej hebt hier 'n auto eparkeerd. Straks gao'w hier nao "Hoe Zo" luustern
en krie'w nog wel 't een en ander op 't bord. Wiej bunt op 'n Kranenbarg in de
kerke begonnen. Daor is 't 25 jaor bestaon van 't gewest officieel evierd".

"Hoe dan, hef de pastoor daor een dienst eholn. Iejluu bunt as vereniging toch
neet rooms?". Helemaols neet. Veur die dinge wöd de kerke schienbaor neet
meer gebruukt. Nee, wiej konnen daor nao een stuk of wat preakebuuls luus-
tern. Zoas van de veurzitter hier in Vodd'n, owluu borgemeister gaf een lesjen
vaderlandse geschiedenis en ok Jan Kamminga, de Commissaris veteln ons 't
een en ander. Ze heeln 't allemaole nog wel aadig kot. Maor ene uut Doesbarg
was t'r, now, den wis van gin uutscheien. Mien vrouw von dat wel goed, die kon
mooi eur meddagslaop holn.

"Gelukkig was t'r 't Vodd'ns Mannenkoor ok nog En die zongen toch mooi. 'k
Wisse neet da'j hier in Vodd'n zo'n goed koor hadn. Veural de potpourie van ol-
de liedjes vonnen de luu alderbastend mooi. Maor now mo'w wieter anders
zie'w niks van 't hele kasteel, dan bunt ze al rond ewes. Wiej belt nog wel 's een
keer".
Dat leste hoppe wiej dan maor. En anders zuuke wiej eur wel 's op in
Winterswiek. Da's jao ok een aardige plaatse, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen
van u!

Wii maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wii ziin daarin uw
partner.

oogstrelend,

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.
Door geavanceer-
de apparatuur en
gekwalificeerde

vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wij
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van
uw drukwerk.

Ook daar in zijn
wii uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVER8

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22. 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevere@weevers.nl

http://www.weevers.nl

*Actie geldig zolang Nederland in competitie blijft.

Scoor
korting
10%
orting
collectie:

mciibelen-gordijnen-
tapijten-zonweringen

bedden-
matrassen-etc.

_ o extra
bij de woneni

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. U krijgt 10% korting \°PrUiming:

op alle artikelen. Daar bovenop kunt u tijdens het |ao"Clerciag

WK-voetbal 10 % EXTRA korting ontvangen. 'Als M 8 juni a.S

u tijdens het WK koopt mag u één wedstrijd van het Lm 9'00 uur

Nederlands elftal voorspellen. Is de uitslag overeenkomstig met

uw voorspelling dan ontvangt u nogmaals 10% korting op de

gekochte artikelen. Is dat even mooi mee gevoetbald? Nu heeft u

de kans voordelig woonsfeer te creeëren. Wij nodigen u graag uit

om u zelf te overtuigen van deze meest complete collectie, op het

gebied van meubelen, slaapcomfort. raamdecoratie voor binnen en

buiten en vloerbekleding. Laat dit u niet ontgaan, kom daarom

voor de gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Uit deze

collecties kunt u nu kopen met opruimings- en WK-korting. Dit

kan u honderden guldens voordeel opleveren. U scoort bij ons

op alle fronten beter.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Tel . : 0573 45 12 39

BouwCenter HCI trakteert u
op <.onnige kortingen!

INBOUWVAATWASSER
Normaal ƒ 2799,-. Nu 1999,-

Onze keukenafdeling
biedt aan: het zeer bekende merk

'Er is geen betere'

ZEER LUXE MAGNETRONS
Typenummer M626EGDZ,
zwarte uitvoering
Normaal ƒ 1599,-. Nu

INBOUWVAATWASSER
ATAG Normaal ƒ 2245,-.

Nu 1795,

INBOUWKOELKASTEN
Normaal ƒ 1495,-. Nu 995,-

COMBIMAGNETRONS
Typenummer M636ECLW,
witte uitvoering
Normaal ƒ 2249,-. Nu 998,'

Aanbieding van onze sanitairafdeling

BADKAMER
MEUBEL
geheel in MDF,
inclusief Marlan
blad.
160 cm breed.

Nu 2990,

BAOKAMERMEUBEL
130 cm breed. Nu

maand \i n d i e n m koop
een KeuKen b»l o le

B^^^^

Prijzen incl. BTW
°°K BEKEND

VAN J]/

KEUKENS

SANITAIR/TEGELS

OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.
E-mail: hci@hci-ubi.nl

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur,
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur,
zaterdag 08.00-16.00 uur.

BouwCenterSHCI
U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I



makelaars- o.g. en

assurantiekantoor

hypotheken

Zutphenseweg 31 Vorden Tel.:(0575) 55 15 31

• Bent u op zoek naar de laagste rente?
• Wilt u de laagste maandlast?
• Wilt u profiteren van de huidige zeer lage rentestand?
• Denkt u dat de euro-invoer de rente zal opdrijven?
• Wilt u deskundig, vryblyvend advies?

Belt u ons dan voor een afspraak of loop even bij ons binnen.

HYPOTHEEKRENTE 10 JAAR VAST vanaf 5,2%
Tijdelijk aanbod, alleen tijdens de WK
naar keuze volledig aflossingsvry of te koppelen met
bestaande of nieuwe aflossings polissen.

EFFECTENHYPOTHEEK MET UITERST
LAGE MAANDLAST
U betaalt alleen rente gedurende de looptijd.
Voor de aflossing stort u een eenmalig bedrag dat belegd wordt
in solide aandelenfondsen.

MOGELLJKETOEPASSINGEN VAN BOVENSTAANDE VORMEN

• Nieuwbouw op het Joostink

• Nieuwbouw Overkamp Warnsveld

• Koop van een bestaande woning

• Oversluiting van uw huidige hypotheek

• Benutten overwaaide huidige woning

• Maandlast verlagen van uw huidige hypotheek

Donderdag actie ruit reparerm/
kenteken graveren in Ruurlo en Vorden

'Reflectielaag', 'Automark', het
'stop'logo, de kleur 'geel', de
'vorm tent' en 'Safe Light' zijn
gedeponeerde merken van
Automark-Röst

Kostenloos voorruit repareren vanaf WA+
Een van elke drie sterren in voorruiten van auto's
scheurt door, soms pas na langere tijd. Dat betekent bij
vervanging van de voorruit vaak een eigen risico van
f 300,- voor de eigenaar. Ook kan bij een verplichte
keuring de auto op een ster worden afgekeurd. Dit is
een groot gevolg van een klein steentje op je ruit.
Daarom is het beter om je voorruit te laten repareren.
De Safe Sight Ruitreparatiemethode zorgt voor een
nagenoeg verdwijnen van de ster en verder door-
scheuren wordt voorkomen. Het ontbreken van een
aandachttrekkende ster maakt uw rijden ook veiliger.
Indien u WA+, Casco of All Risk verzekerd bent, is ster-
renreparatie voor u zonder kosten: de rekening wordt
rechtstreeks bij uw verzekering ingediend. Bent u voor
ruitschade verzekerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u ook bij Automark
terecht. Wilt u voor de benodigde gegevens uw groene
kaart meenemen?

Graveren noodzakelijk: schrikbarende stij-
ging autodiefstal!
Vandaag de dag is Uw bezit zelfs niet meer veilig met
een startonderbreker. Vaak steelt men eerst de con-

tactsleutels. En een nieuwe vorm van diefstal heeft zich al aangekondigd: Carjacking! De bestuurder van een auto
wordt onder bedreiging gedwongen uit te stappen. Met het gegraveerde kenteken in de ramen is uw auto echter
onaantrekkelijk geworden, want bij eventuele verkoop met valse papieren moeten alle ramen worden vervangen.
Kenteken Graveren is veruit de goedkoopste preventie en de beste aanvulling op andere anti-diefstalmaatregelen.
Professionele dieven laten gegraveerde auto's liever staan. Graveren wordt zeker ook voor ouderen auto's aanbe-
volen: veel oudere auto's (25% van de gestolen auto's zijn ouder dan tien jaar) verdwijnen over de grens via pro-
fessionele exportiijnen. Van de gestolen auto's is 50% een Opel of een Volkswagen. Graveren wordt aanbevolen
door Politie, ANWB, Verzekeringen en de Consumentenbond.

Actie ruit repareren/kenteken graveren
Deze week houdt het snelle kwaliteitsteam van Automark, dat al twaalf jaar in Nederland professioneel kentekens
graveert, speciaal in Ruurlo en Vorden een actie ruit repareren/graveren. Door de snelle werkmethode zijn er
meestal geen wachttijden en hoeft u geen afspraak te maken. Het aanbrengen van de gravures kost slechts enkele
minuten, een ruitreparatie duurt een half uurtje en gebeurt vaak gelijktijdig met het graveren. Meldt u zich voor het
ruitrepareren daarom direct bij de reparateur/graveur. Klaar terwijl u winkelt! Reparatie van de voorruit is voor
WA Plus en All Risk zonder kosten. Het graveren van het kenteken met NL kost f 25,- per auto. Dit is inclusief 2
waarschuwingsstickers op de voorportièren. Voor f 10,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures
laten aanbrengen (ook als deze al is gegraveerd) waardoor deze ook bij regen en 's avonds bij weinig licht goed
zichtbaar blijven.U kunt terecht op donderdag 18 juni: van 09.00 tot 1230 uur op de parkeer-
plaats van het Zuivelplein te Ruurlo en van 14.00 tot 17.30 uur op de Markt te Vorden. Bij regen
kunt U rustig in de auto blijven zitten. LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. (0575) - 55 14 55 fax (0575) - 55 17 09

In samenwerking met Administratie- en Belastingadviesburo Nijman v.o.f.

te Doetinchem organiseren wij een informatie-avond over de

Wet Herstructurering Varkenshouderij
en Besluit Hardheidsgevallen.

Deze avond zal gehouden worden op maandag 29 juni a.s.

in zaal '"t Pantoffeltje" Dorpsstraat 34 te Vorden, aanvang 20.OO uur.

De avond wordt verzorgd door Mw. Ir. I.M.E.A. v.d. Kerkhof-Couwenberg,

hoofd Bureau Vaktechniek Argo-advisering te Tilburg en zal bestaan uit 3

delen t.w.:

a. van mestproduktierechten naar varkensrechten

b. Besluit Hardheidsgevallen.

c. financiële gevolgen.

In verband met de verdere organisatie verzoeken wij U vriendelijk om zo

spoedig mogelijk door te geven met hoeveel personen U op deze avond

aanwezig denkt te zijn.

Tijdens al die spanning,

feesten wij gewoon door! Het is

nog steeds 'BAL' bij uw Gulle Bottelier.

Behalve dat u voor al die feestelijke oranjedranken

volop bij ons terecht kun^crijgt u bovendien bij

aankoop van twee van^re vier onderstaande

producten een^-y/Y sportieve oranje voetbal mee!*

Goblet jonge jenever. Leeuw pilsener. Offley port ruby/tawny. Famous Grouse scotch whisky.

Smirnoff vodka 21,95. Saint Christel languedoc 8,95. Martini bianco/rowo 7,95. Duff Cordon sherry

dry/mediuni/pale 8,95. Joseph Guy VS cognac 29,95. Parade vieux 20.95. Johnnie Walker black label 35cl. 21.95.
Gorter oud hollandsche gebeide jonge genever 21,95. Remy Martin VSOP cognac 59,95.

"•Zolang de voorraad strekt. Voor Leeuw pihener geldt de actie bij aaimhat van twee kratten.

Deze aanbieding is geldig t/m 27 juni 1998. Prijzen zijn afhaalpriizen. V /

GULLE BOTTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN
Burg. Galleestraat 12.7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER



OPRUIMING :
modecentrum START : donderdag

18 juni
Dorpsstraat 22 • Ruurlo * Telefoon : (0573) - 45 14 38

D E Z E A A N B I E D I N G IS G E L D I G TOT EN MET 30 J U N I 1998

Knoeien mag weer ...

'Pluto'
T A P I J T

- IO jaar v lekweg-garant ie

- I O j a a r ,sl i j l ^ a ra n l ie

15 moderne kleuren

- geschikt voor zwaar

gebru ik en s toe ivas t

- 4 nieter breed

*

DE l ÏSPANNEVOGEL
l M E U B E L - EN T A P I J T E N H U I S

Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Ruurtoseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Sta er op!

Kenteken graveren en ster repareren door Automark:

18 juni in Vorden en Ruurlo
Het team van Automark komt op
donderdag 18 juni weer naar deze re-
gio met een drive-in waar men te-
recht kan voor ster repareren en ken-
teken graveren. Steentje in de voor-
ruit gehad? Auto beveiligen? Daar-
voor kunt u op donderdagochtend 18
juni terecht op de parkeerplaats van-
het Zuivelplein in Ruurlo en 's mid-
dags op het Marktplein in Vorden. U
herkent het team van Automark aan
de gele outfit.

Een barstje of sterretje in je voorruit zal
in veel gevallen -ook na langere tijd nog -
door gaan scheuren. De oorzaak hiervan
kan sterke uitzetting door de zomerzon
zijn, soms in combinatie met snelle af-
koeling als gevolg van een onweersbui.
Dit betekent vrijwel zeker vervanging
van de voorruit en dus ook het betalen
van een eigen risico. Reparatie van de
voorruit door middel van de harsmetho-
de is als regel zonder eigen risico indien
u WA Plus, Casco of All Risk bent verze
kerd.
Bij een APK Keuring kan de auto op een
ster worden afgekeurd. Het zicht van van
bestuurder mag niet gehinderd worden.
Het is daarom beter om de voorruit te la-
ten repareren. De Safe Sight Ruit-
reparatiemethode zorgt veelal voor een
nagenoeg verdwijnen van de ster en wat
misschien nog belangrijker is: verder
doorscheuren wordt voorkomen. U rijdt
veiliger en een keuring van de voorruit
zal geen probleem meer opleveren.
Indien u WA Plus, Casco of All Risk ver-
zekerd bent is sterreparatie voor u meest-
al zonder kosten. De rekening wordt dan
door de reparateur rechtstreeks bij uw
verzekering ingediend. Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u doorverwe-
zen naar een ruitschadespecialist, dan

kunt u ook bij Automark terecht. U moet
voor de juiste verzekeringsgegevens wel
uw groene kaart meenemen.
Het criminele circuit wordt steeds inter-
nationaler. De vraag naar gestolen voer-
tuigen en onderdelen neemt toe. Er zijn
importüjnen voor Duitse wrakken ont-
dekt waarvan de chassisnummers wor-
den gebruikt om in Nederland gestolen
auto's een andere identiteit te geven.
Meer dan de helft van de gestolen auto's
betreft een Opel of een Volkswagen.
Nieuwe auto's met startonderbreker krij-
gen te maken met een nieuwe vorm van
autocriminaliteit: als de motor loopt,
wordt men gedwongen uit te stappen.
Uw auto moet daarom oninteressant
worden gemaakt voor dit zogenoemde
carjacking. Politie, ANWB, Verzekerin-
gen en de Consumentenbond bevelen
niet voor niets het Kenteken Graveren
aan. Het is de goedkoopste antidiefstal-
methode en zeer effectief. Wil men een
gestolen auto met gravures in alle ruiten
doorverkopen, dan moet men alle ramen
vervangen, want op de (valse) papieren
staat een verkeerd kentekennummer.
Dus steelt men liever twee straten ver-
derop eenzelfde auto, maar dan zonder
gravures. Van de gestolen voertuigen is
25 procent ouder dan tien jaar.
Donderdag 18 juni houdt het kwaliteits-
team van Automark - dat al twaalf jaar in
Nederland kentekens graveert - speciaal
in Ruurlo en Vorden een Aktie Ruit
Repareren en Graveren. Door de snelle
werkmethode zijn er meestal geen
wachttijden en hoeft u geen afspraak te
maken. Het aanbrengen van de gravures
kost slechts enkele minuten, een ruitre-
paratie duurt een halfuurtje en gebeurt
vaak tegelijkertijd met het graveren.
Reparatie van de voorruit is voor WA Plus
en All Risk zonder kosten.

Tuinen in Bronkhorst open

Vijftuineigenaren in Bronkhorst zullen deze zomer hun tuinen open stellen voor het publiek.
Zaterdag 20 en zondag 21 juni kunt u daarvoor terecht in het kleinste stadje van Nederland.
Verder kan op 15,16,22 en 23 augustus een kijkje worden genomen. Er is een tuinenroute uit-
gezet die door het monumentale stadje voert. Elke stadstuin heeft zijn eigen bijzondere ka-
rakter en charmes. Tijdens de tuindagen is tuinarchitectjan Tijmes aanwezig om deskundige
toelichting te geven. Een tuinenpassepartout en een informatiefolder zijn op de bovenge-
noemde dagen te verkrijgen bij Herberg de Gouden Leeuw aan de Bovenstraat 2 in Bronkhorst.

Pensioen-
hypotheek-en

vermogensadviseurs

FINANCIËLE PLANNING

Loolaan 88 • 7261 HV Ruurlo • Tel.: (0573)-45 39 80

Koopsom en fiscaal voordeel
Fiscaal aftrekbare koopsompolis

Nu nog aftrekbaar in belastingjaar 1997

(ook als de aangifte al is gedaan)

KOOPSOM f 11.678,- voorbeeldkapitaal

(15,50/0) f 170.609,-*
(man 40 eindleeftyd 60)

Belegging in aandelen van solide ondernemingen

Wij informeren u bovendien graag over het inpassen

van de koopsom in uw persoonlijke financiële

planning.

Dé manier om te scoren.

*niet in vreemde valuta, dus geen valuta-risico's!



31eAVONDVIERDMGSE
VAN START

Afgelopen maandag ging de 31e Avondvierdaagse van gymnastiekvereniging Sparta
van start. Onze verslaggever was ter plekke en maakte deze zonnige foto-reportage.
Voor meer foto's van de vierdaagse kunt u deze week terecht op onze inter-
netpagina: http://www.weevers.nl/contact



Toogdag Oranjegewest

Het Oranjegewest Oost Gelderland en Liemers vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig bestaan. Deze zogenoemde Toogdag werd gehouden in
Vorden. In verband met het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging Vorden mocht de plaatselijke afdeling deze dag organiseren. Naast
Commissaris van de Koningin J. Kamminga waren er in totaal 32 besturen van Oranjeverenigingen uit de Achterhoek en de Liemers afgereisd
naar Vorden. De gasten werden ontvangen in de Sint Antoniuskerk in Kranenburg. Naast een optreden van het VordensMannenkoor werden er
deze middag toespraken gehouden door voorzitter J A. Nor^Ban de Oranjevereniging Vorden, Gewest-voorzitter E. KJ^Jenbos, burgemeester
EJ.C. Kamerling en Commissaris van de Koningin J. Kamminga. Na de bijeenkomst in de kerk in Kranenburg gingen de gasten naar kasteel
Vorden voor een rondleiding en een optreden van de Vordense cabaretgroep Hoe?Zo! De Toogdag werd afgesloten met een broodbuffet bij Hotel
Bakker. Op de foto van links naar rechts burgemeester E.J.C. Kamerling, mevrouw Kamminga, Commissaris J. Kamminga en voorzitter E.
Krabbenbos van het Oranjegewest Oost Gelderland en Liemers tijdens het zingen van het Volkslied.

P n a r d c n s p o r t
Van zondag 7 tot en met zondag 14 juni
waren er wedstrijden voor paarden en
ponies in Lochem. Hier werden weer en-
kele prijzen door leden van de
Graafschap behaald. Bij de ponies dres-
suur klasse B was tweemaal een eerste
plaats voor Nicole Lentink met Offen
Minos. Sandra Kappers kwam niet verder
dan een derde en vijfde plaats. Bij het
springen klasse B was er meer succes
voor Sandra Kappers. Met La Bella Banoe
werd zij eerste. In de klasse L behaalde
Hilde ten Cate met O'Dara een derde
prijs.
Voor de Gelderse Kampioenschappen in
Laren op 3 en 4 juli hebben de volgende
combinaties zich voor het springen ge-
klasseerd: klasse B Fredrieke Gotink met
Lady en Sandra Kappers met La Bella
Banoe. In de klasse L Marieke Rossel met
Sona en Cynthia Kornegoor met Tosca.
Irene Regelink met Maxim behaalde bij
de B dressuur voor paarden in lochem
een derde en zesde prijs met 163 en 162
punten. In de Ml werd Roxanne ter
Heurne met flmer vierde. Op de viertal-
lenwedstrijd voor ponies in Hengelo be-
haalde de Graafschap l een eerste prijs
en de Graafschap 2 een vierde plaats.

D u i v c n s p o r t
Leden van de Postduivenvereniging
Vorden namen afgelopen weekend met
hun duiven deel aan een wedvlucht
vanaf Reims over een afstand van 357
kilometer. Opnieuw een toppositie
voor A. en A. Winkels. Niet alleen een
eerste plaats in clubverband maar ook
een eerste plaats in "groot Verband"
(Kring 4 afdeling 9).
De uitslagen waren: A en A Winkels l,
2, 3, 5 , 9; T. Jurriens 4, 16, 17; HA.
Eijkelkamp 6, 11, 20; J.van Dijk 7;
T.Wesselink 8, 14; W.Oldenhave 10, 19;
E.Bruinsma 12, 18; M.Tiemessen 13;
H.Stokkink 15.

S k c c l L' r c' M
Arjan Mombarg vierde op NK
Tijdens het zaterdag in Gramsbergen
gehouden Nederlands Kampioenschap
skeeleren wist Arjan Mombarg net
geen podiumplaats te behalen bij de B-
rijders. De 26-jarige Vordenaar wist alle
ogen op zich gericht toen het start-
schot klonk. Hij staat namelijk eerste
in het algemeen klassement na vier
landelijke wedstrijden om de Wild-
kamp-bokaal.
Bij elke uitlooppoging werd Mombarg
direct teruggehaald en hij moest vaak
zelf het gat dichtrijden als één van zijn
concurrenten er vandoor ging. In de
slotfase ontsnapten Richard Sijm en
Geta Smit, die niet meer achterhaald
werden. Mombarg slaagde er net niet
in om de sprint van het peloton te win-
nen. Met een vierde plaats in de eind-
rangschikking was hij desondanks niet
ontevreden.
Zaterdag is in 't Harde de vijfde wed-
strijd om de Wilkamp-bokaal. Mom-
barg is van plan om dan revanche te
nemen. In de tot nu toe verreden wed-
strijden slaagde hij er steeds in om op
het podium te staan met twee eerste,
één tweede en één derde plaats.
Mobarg maakt komend siezoen bij de
schaatsrijders deel uit van het A-pelo-
ton en wordt gesponsord door Free-
wheel uit Vorden.

V i .s s c u

De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseerde voor de
jeugd een viswedstrijd welke werd ge-
houden in de vijver in Warnsveld. De
opkomst was bijzonder goed. Liefst 27
jongens en meisjes namen aan de wed-
strijd deel. In totaal werden er 85 vis-
sen gevangen.
De uitslag was als volgt: l Rik Velhorst
14 stuks-192 cm; 2 Tij s Becker 15 stuks-
172 cm; 3 Stef Gotnik 10 stuks-109 cm;

4 Roy Eykelkamp 6 stuks- 79 cm; 5
Bram Becker 4 stuks- 63 cm. De volgen-
de wedstrijd vindt plaats op 20 juni.

Op een internationaal judotoernooi in
Enschede behaalde Ron Huitink van
Rob's Sport uitvonden in de klasse boven
de 75 kilogram de gouden medaille.
Huitink won zijn partijen voortijdig met
vol punt. In de finale stond hij achter
maar wist hij het tij te keren door te win-
nen met houdgreep.
Clubgenoot Jacco Jansen drong in de
klasse tot 41 kilogram door tot de kruis-
finale. Deze partij verloor hij. Om brons
trok hij op het laatste moment aan het
langste eind door zijn tegenstander met
vol punt te werpen.

Wiel c r s j) o r t

Rudi Peters Gelders Kampioen
Rudi Peters heeft voor het eerst in de ge-
schiedenis van wielervereniging RTV
Vierakker-Wichmond een Gelderse titel
behaald. Peters werd Gelders kampioen
in de categorie Veteranen. In de categorie
Cyclosportieven werd Edwin Zeevalkink

uit Steenderen vierde. De Gelderse kam-
pioenschappen vonden plaats in
Eibergen.
Tijdens een ATB-wedstrijd in Rheden be-
haalde Jan Weevers uit Hengelo afgelo-
pen zondag een tweede-plaats. De eerste
plaats ging naar Henk Dekker.

Tractor Puller bij
Welkoop Toldijk
Op zaterdag 20 juni komt de 'Welkoop
Black-Cat', bekend van de tracktor pul-
ling wedstrijden, naar Welkoop Toldijk.
De tractor is voorzien van maar liefst zes
Chevrolet V8 motoren, zo'n 4000 PICs en
de nodige chroom.
Het Black-Cat-team is zaterdag 20 juni de
gehele dag aanwezig om u te voorzien
van informatie en voor kinderen bestaat
er de mogelijkheid om samen met de
Black-Cat gratis op de foto te gaan.

Zomer Beach-volleybal
Spektakel 28 juni bij
sportcentrum Aerofitt
Sportcentrum Aerofitt in Hengelo houdt
zondag 28 juni een Zomer Beach-
Volleybal Spektakel. Dit evenement moet
gezien worden als de afsluiter van het
seizoen 1997-1998. Het zomerspektakel is
bedoeld voor jong en oud, leden en niet-
leden.
De teams voor het Zomer Beach-
Volleybal Toernooi bestaan minimaal uit
vier en maximaal uit zes personen. De
minimumleeftijd is 16 jaar. Teams kun-
nen zich inschrijven bij Aerofitt. Naast
het Beach-Volleybaltoernooi zijn er de
hele dag spetterende activiteiten voor de
jeugd zoals een luchtkussen, stormbaan,
tobbedansen en loopt er voor de aller-
kleinsten een clown rond die de kinde-
ren schminkt en ballonnenbeesten
maakt.
Het spektakel wordt 's avonds afgesloten
met een heuse Beach Party. Op het pro-
gramma staan optredens van John Fizz
(bekend van Goede Tijden Slechte Tijden)
en de Hengelose formatie 'De Tjicco's'.
Voor meer informatie kan men bellen
met sportcentrum Aerofitt: 46 50 01.

TIJD

Ver/eden TUD

Tegenwoordige TUD

Wij maken TUD

om voor U drukwerk

te maken

en te leveren.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOKOCN - TO. |M7») ItlOtO - FAX |0f 711 MMM
WUWITAO 30. 7211 AH - FOITKJ1 11. 71M AA

M MI311

op TIJD

Oranjefeest Wildenborch
Het is al jarenlang de gewoonte dat
de Oranjefeesten in het buurtschap
Wildenborch worden omlijst met op-
tredens van de toneelvereniging TAO
op de vrijdagavond en zaterdag-
avond. Voor komend weekend is er
een uitzondering gemaakt.

De toneeluitvoering van zaterdagavond
20 juni wordt in verband met de voetbal-
wedstrijd Nederland- Zuid Korea verscho-
ven naar donderdagavond 18 juni in de
Kapel. Opgevoerd wordt het blijspel "Het

blijft onder ons" geschreven door Fred
Fonk. De tweede opvoering vindt plaats
op vrijdag 19 juni.

Zaterdagmiddag 20 juni vinden de tradi-
tionele volksfeesten plaats met onder an-
dere vogelschieten en dagcarrijden. Dit
wordt gehouden op de feestweide nabij
kasteel de Wildenborch. Daaraan vooraf-
gaand vertrekt een ballonnenoptocht
vanaf de Nijlandweg. In deze stoet onder
meer de schutterskoning van vorig jaar
Wim Sligman.



GELEDEN

'MENEER DE VOORZITTER'

De conciërge van het Nut
en de beheerder van 'Irene'

Het Vordense verenigingsleven dat jaar-
lijks feestavonden of uitvoeringen wilde
geven, stond voor de Tweede Wereld-
oorlog in het dorp twee lokaliteiten ten
dienste: het Nutsgebouw aan de Dorps-
straat en gebouw 'Irene' vooraan op Het
Hoge.
Het Nutsgebouw werd beheerd door het
departement Vorden van de Maatschap-
pij tot Nut van 't Algemeen - zo heette
het officieel - gebouw 'Irene' had een
nauwe band met de Hervormde ge-
meente en leidde in de jaren dertig een
sluimerend bestaan. Zondags werd er
zondagsschool in gehouden en er was af
en toe een cursus koken voor Vordense
meisjes.
Toen de hervormde gemeenschap in ds.
B.C. Visser in 1937 een nieuwe predi-
kant kreeg met veel elan, werd 'Irene'
gerenoveerd en ging een belangrijker
plaats innemen in het verenigingsleven.
De hervormde jeugdverenigingen ga-
ven er uitvoeringen - met toneelstuk-
ken - en Sursum Corda gaf er muziek-
uitvoeringen.
Het Nutsgebouw had de oudste papie-
ren en was ook een beetje anders, ook
luxer. Er werden Nutsavonden gehou-
den met culturele lezingen, muziekuit-
voeringen, filmvoorstellingen vonden
er plaats en zelfs een operette-uitvoe-
ring. Daar was het podium van 'Irene' te

klein voor. In het Nutsgebouw vonden
ook de jaarlijkse algemene ledenverga-
deringen plaats van de coöperatieve zui-
velfabriek, van de coöperatieve boeren-
leenbank en van de coöperatieve land-
bouwvereniging De Eendracht. Die ver-
gaderingen werden in de middag ge-
houden: de boeren lieten het werk dan
een- paar uur liggen. De vergadertrouw
van de leden werd beloond met een pre
sentiegeld van twee kwartjes per per-
soon. Bij de ledenvergadering van de
coöperatieve landbouwvereniging
stond directeur Gotink er op dat de ver-
tegenwoordigers van de pers ook twee
kwartjes presentiegeld aannamen.
Even terzijde: de directeuren van de drie
coöperaties genoten waardering en ach-
ting, niet alleen vanwege het goede be-
heer dat ze voerden, maar ook hun op-
treden tijdens de vergaderingen, als ze
naast het bestuur op het podium zaten,
viel op.
De voorzitters hadden af en toe moeite
met hun taalgebruik - de status van de
vereniging vorderde - waarom trou-
wens? - dat de voorzitters Nederlands
(Hollands zogezegd) moesten praten en
het lange tijd spreken van een vreemde
taal viel hen niet mee . Maar de direc-
teuren hadden daar kaas van gegeten,
hoewel ze ook goed Achterhoeks kon-
den praten en dat ook deden als ze niet

op het podium in het Nutsgebouw za-
ten. Gotink directeur van De
Eendracht - heeft toen een keer tegen
zijn voorzitter op het podium 'meneer
de voorzitter' gezegd - dat had hij waar-
schijnlijk ergens in Holland gehoord -
en toen gingen de andere directeuren
dat voortaan ook doen. Het klonk alsof
je in de stad was. Het was een beetje def-
tig. En wat vooral zo mooi was? Als zo'n
directeur in een zin even 'eh ...' wilde
zeggen, een kleine hapering in de con-
versatie, deed hij dat niet, maar stopte
het gat in zijn woordenvloed met
'meneer de voorzitter'.

Maar om terug te komen op de twee ver-
gadergelegenheden, in 'Irene' waren de
stoelen van hout, eerst ook in het
Nutsgebouw, maar in de jaren dertig
zag het bestuur kans in de stad een aan-
tal tweedehands stoelen te kopen, op-
klapbare stoelen met rode pluche bekle-
ding. Het bestuur was er zeer opgetogen
over en meneer Van Mourik van de apo-
theek schreef er lovende woorden over
in de Vordense courant, die bij Scheen
in Lochem werd gedrukt. Een attractie
van het Nutsgebouw was ook dat er een
piano stond. Tegen betaling van een
klein bedrag mocht daar op worden ge-
speeld tijdens vergaderingen en uitvoe-
ringen.

In gebouw 'Irene' stond een harmoni-
um met windaandrijving door middel
van trapwerk met de voeten. Dit instru-
ment werd in hoofdzaak gebruikt voor
het begeleiden van psalmgezang en van
liederen uit het evangelisch gezang-
boek van de Nederlandse Hervormde
Kerk.
En wat is er nog meer te melden over de-
ze gebouwen? Belangrijk (of niet na-
tuurlijk) is ook dat 'Irene' een beheerder
in dienst had, in het Nutsgebouw werd
die functionaris conciërge genoemd.
Tal van jaren was dat Harmsen die op
Het Hoge achter de Nutskleuterschool
woonde.
Wil iemand nog een verschil weten? In
'Irene' hingen de jassen en mantels van
de bezoekers in de gang. Dat deden ze
in het Nutsgebouw ook, maar daar heet-
te het jassenverblijf garderobe en
Vordense notabelen bedachten daar
conciërge Harmsen, als hij hen hielp bij
het aantrekken van de jas, met een klei-
ne fooi. De beheerder van 'Irene' genoot
zo'n verrassing niet. Hij stond dan ook
niet bij de mantels en de jassen. Wel
hing in 'Irene' een busje met een gleuf
aan de muur. Daar kon je geld in doen
voor de zending.

GJ. BREUKER
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Lekker, gezond en goed voor de lijn
De champignon, heerlijk in de zomer
Bij paddestoelen denken wij automatisch aan het najaar. Aan d ikke
truien, pittige boswandelingcn en stevige maaltijden. Van dat laatste
maken ook champignons regelmatig deel uit. Maar dat betekent niet
dat de champignon en de andere paddestoclcnsoortcn specifiek
najaars- of \\intcrproducten zijn. Ook in de /omer zijn ze volop te
verkrijgen en prima te gebruiken in tal van gerechten, zoals in bijzon-
dere salades. Heerlijk, gezond en goed voor de lijn. Bovendien lenen
paddestoelen zich uitstekend voor de barbequc of de grill.
EEN EXTRA TIP: in principe kunt u altijd de hele paddestoel gebrui-
ken, inclusief een stukje van de steel.

Twee zomerse paddestoelrecepten

Paddestoelensalade
Ingrediënten;
• 4 ons gemengde paddestoelen

(b.v. ocstcrzwam, kastanjecham-
pignon, cantharel, champignon)

• 4 zachte kleine gcitenkaasjes
(of plakjes van een grotere)

• 2 ons gewassen gemengde sla
• l decil i ter droge witte wijn
• 2 eetlcpels boter
• 2 eetlcpels koudgcperste

_olij folie
• simpele vinaigret te (olijfolie,

rode wijnazijn met een mcspunt-
_je_suiker, zout, peper, mosterd)
• mcspuntje saffraan
• handje walnoten

Zo maak je de salade (4 personen)
• snijd de grote paddestoelen in

plakjes, laat de kleintjes heel
-bak ze in een mengsel van olijf-

olie en roomboter
• blus het mengsel af met wijn en

bestrooi het met saffraan
• leg de sla op de bordjes, bespren-

kel hem met vinaigrette
• leg de geitcnkaasjcs in het mid-

den, en schep daar het hete paddc-
stoclcnmcngscl, met bakvocht en
al, mooi om en overheen

• gameer met walnoten

BBQ paddestoelen
(of op de gri l l )
Ingrediënten
• l kg verse shii-takes of kastanje-

champignons (gemengd kan
ook)

• 2 tenen knoflook, gepeld en
gehakt

• 3 eetlcpels koudgcperste
oli jfolie

• l cctlepel verse tijm
• zout en versgcinalen zwarte

peper

Zo maak je het klaar
(voor 6 personen)
• maak een houtskoolvuur of warm

de grill voor
• snijd de stelen van de paddestoelen

bij. Veeg de paddestoelen schoon

met een vochtige doek maar was
ze niet . Snijd de paddestoelen in
plakken van circa 6 mm d i k .

- meng de knoflook in een kom met
de olijfolie, verse t i j m en wat zout

en peper. Schep goed om. Kwast de
paddestoelen in met dit mengsel.

- schik de paddestoelen op het roos-
ter boven de houtskool of op een
rooster onder de g r i l l en zorg dat
/e niet te dicht bij het vuur komen.
Laat ze 3 minu ten roosteren. Keer
de paddestoelen om en rooster de
andere kant ook 3 minuten. Dien
ze meteen op.

De Mexicaanse Nahua-indianen
hadden een speciale straf voor
ondeugende kinderen. Die kregen
een bepaalde paddestoel te eten
waar ze een beetje naar van
werden. Op die manier keken ze
de volgende keer wel uit!

Een origineel
recept is goed
voor een diner
voor twee
Steeds meer mensen ontdekken
zelf hoeveel verrassends je met
champignons kunt maken. Men
gaat uiterst creatief aan de gang
en zet mooie cul inai re hoog-

Wic meer w i l weten over padde-
stoelen of op zoek is naar leuke
recepten, moet zeker eens een uur-
tje surfen op Internet. U vindt er
niet alleen leuke informat ie , maar
bovendien tal van verrassende cu l i -
naire ideeën. Dus wanneer u inspi-
ratie zoekt (of zelf een Elektronisch
Kookboek w i l t samenstellen), geef
dan uw zoekprogramma de
opdracht "paddestoel, of paddestoel

Een potje
vitamine C
Lekker is één k w a l i f i c a t i e voor de
champignon, gc/.ond een tweede,
/ .uilen we even inventariseren?
Honderd gram champignons bevat
maar liefst 5 gram v i t a m i n e C' en / i l
vol onmisbare stollen als ij/er, en
calcium. Ze bestaan verder voor het
grootste deel uit water, dus dik word
je er niet van. Bovendien bevatten
champignons veel eiwitten. Als
groente zijn champignons een uit-
stekende keus. Voor gebakken,
gestoofde of gekookte champig-
nons als hoofdgroente heeft u onge-
veer 250 gram per persoon nodig,
als tweede groente ongeveer 75
gram. terwijl u in een salade /o'n
100 gram nodig heeft.

standjes op tafel. Bent u ook een
keukciitalciU of heeft u een bij-
/ondcr gerecht met paddestoe-
len bedacht? Stuur dan een ver-
rassend paddestoelen zomerre-
eept in en maak kans op een vor-
stelijk diner voor twee. Veel suc-
ces. Het adres is Champignon
info, Zomerreceptcn wedstrijd,
Postbus 1175, 1270 BD Hui/en.

recepten" mee. U /uit versteld staan
van de grote hoeveelheid mensen
die hun keukengeheimen met u wil-
len delen via het beeldscherm.



SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORD6N - TEL (0675) 651010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - E-mail: info«w»«v«r«.nl - ISDN 661329

DA1 WAS DAS

GROTE STROPDAS INRUILACTIE
Bij inlevering van vaders

oude das een korting op een
vaderdagschnitte van

Echt. Je proeft't!

ƒ1,50

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

°>M
HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Auto +

Motor +

Aanhanger E > B

Theorie-opleiding op CD-I

Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. O653730183

KERMIS
KEI JEN BORG

vrijdag 19 juni, zaterdag 2O juni,
zondag 21 juni en

maandag 22 juni a.s.

Zondagmiddag 14.OO uur

GRANDIOZE OPTOCHT
met medewerking van zes muziekgezelschappen en

diverse prachtige praalwagens
15.00 uur vaandelhulde door vendeliers, drumfanfare en harmonie Sint Jan

15.15 uur show-optreden door tamboer- en trompetterkorps 'Rijnmondband' Schiedam

Bebouwde kom van het dorp vanaf 12.00 uur gesloten.
Entreeprijs inclusief show-optreden 'Rijnmondband' slechts f 2,- per persoon

DANSGELEQENHEID

Zaal 'Winkulman' zaterdag m.m.v. Kaliber; zondag
m.m.v. Alpha Showband; maandag m.m.v. Never Mind

Zaal 'De Smid' zaterdag m.m.v. Van Heemskerk Band;
zondag m.m.v. Bakkers Manschot; maandag m.m.v.
Climax

Vrijdagavond
STEMIMINQS-
MUZIEK in de bar
bij Winkelman m.m.v.
TryOuf

Kleintje kermis bij Party-
restaurant De Smid

Voldoonde
parK«M»r-

gologenrteld

Groot Lunapark

Dl veraw

Wijziging tarief per i juli 1998.

Casprijs omlaag met
3,197 cent (i§cl. BTW) per m3.

Per i juli gaat de gasprijs voor het kleinverbruik omlaag.
Deze daling is een gevolg van een daling van de inkooprijs
met 3,285 cent (incl. BTW) per m3, die wordt veroor^kt door
een lagere dollarkoers en olieprijs. ^BF

Tegelijkertijd wordt een verhoging van de milieutoeslag doorge-
voerd. Deze bedraagt 0,176 cent (incl. BTW) per m3. Met deze
extra toeslag voor het milieu kan "gamog, die het milieu een
warm hart toedraagt, voldoen aan de grotere belangstelling voor
subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld de subsidies op duurzame
zonne-energie en energiebesparende maatregelen. De Klanten-
raad, die een wettelijk geregelde adviestaak over de milieutoeslag
heeft, adviseerde hierover positief.

"gamog berekent de verhoging van de milieutoeslag echter niet
geheel door aan de klanten. Dankzij kostenreductie en een efficiën-
tere bedrijfsvoering neemt "gamog zelf 50% voor haar rekening.
Deze bijdrage van "gamog wordt in mindering gebracht op de basis-
prijs. Hierdoor bedraagt de verhoging per saldo voor de klant slechts
0,088 cent (incl. BTW) per m3. (Voor een klant met een gasverbruik
van 2.000 m3 per jaar betekent dit ƒ 1,76 incl. BTW per jaar.)

Het nieuwe tarief voor verbruik tot 170.000 m3 per jaar luidt als volgt:

"gainog is het eneigiebedi i j f voor

44 gemeenten in Gelderland eti

Flevoland. Met 325.000 k l a n t e n

en een aardgasafzet van meer dan

1,3 mil jard kubieke meter is

"gamog het grootste ze l f s tand ige

i gasbedri j f van Nederland.

Basisprijs
Milieutoeslag
Brandstoffenbelasting

Tarief per m* voor eerste
800 m' per jaar
Regulerende
Energiebelasting i)

Tarief per m1 voor het
overig verbruik (boven
800 m} per jaar)

Tarief per i juli 1998

Exclusief BTW

41,081 et
0,400 et
2,I55Ct

43,636 et

9,530 et

53,166 et

Inclusief BTW

(17,5%)

48,270 et
0,470 et
2,532 et

51,272 et

n, 198 et

62,470 et

Huidige tarief

Exclusief BTW

43,952 et
0,250 et
2,155 et

46,357 et

9,530 et

55,887 et

Inclusief BTW

(17.5%)

51,643 et
0,294 et
2,532 et

54,469 et

11,198 et

65,667 et

i) De prijs per m3 is exclusief de toeslag voor hoogcalorisch
gas. Voor de regulerende energiebelasting geldt dat een
verbruik van 800 m3 per jaar van deze belasting is vrijgesteld.

Maandbedrag

Indien als gevolg van het bovenstaande uw maandbedrag wordt aangepast, dan
zullen wij dit zo snel mogelijk aan u melden en laten ingaan.

-gfllflOg Eén en al energie.



Winnaar kleurwedstrijd
Contact naar Slagharen

AGENDA

In Slagharen is het altijd feest. Dat ervaarde ook Manneke KamphuismfVorden. Zij was de win-
nares van de kleurwedstrijd die Weekblad Contact samen met Attractiepark Slagharen in het
voorjaar organiseerde. Manneke Kamphuis ontving een fraai westernkostuum en een toe-
gangskaart voor vier personen. Inmiddels heeft ze een bezoek aan Slagharen gebracht en in
meerdere attracties plezier beleefd en wellicht een vlucht gemaakt in de nieuwste fiy-high at-
tractie The Eagle.

Openluchtspel
De Lochemse toneelverenigingen zullen
deze zomer vijf keer het blijspel 'Bonjour
Brigitte' opvoeren in openluchttheater
De Zandkuil. De voorstellingen vinden
plaats op 17, 18, 22, 24 en 25 juli. Het is
dit jaar zestig jaar geleden dat het open-
luchttheater in Lochem officieel in ge-
bruik werd genomen.
Vanwege het jubileumjaar werd besloten
om een bijzonder kijkspel op te voeren.
De organisatie denkt met het blijspel
'Bonjour Brigitte' een leuke voorstelling
op de planken te kunnen brengen. De
Lochemse toneelverenigingen die mee
doen aan het evenement zijn ONA Klein
Dochteren, TOP Lochem, AEVExel en 't
Overschot. Kaarten zijn vanaf maandag
29 juni in de voorverkoop verkrijgbaar.

Delden brengt 19 juni
blijspel 'Miljonair in
huns' op de planton
De Deldense buurtvereniging brengt vrij-
dagavond 19 juni het blijspel 'Miljonair
in huus' op de planken. De toneeluitvoe-
ring heeft plaats in het Dorpscentrum in
Vorden en is voor iedereen toegankelijk
Hoofdpersoon in het blijspel is caféhou-
der en huurbaas Peter Olthuus. Hij heeft
zojuist al zijn huurders de huur opge-
zegd. Maar als hij in de krant leest dat er
een miljonair onder de huurders moet
zijn, komt hij hier snel op terug. Beide
huursters vraagt hij ten huwelijk.
Olthuus gaat ervan uit dat hij met één

van beide de hoofdprijs in de lotto moet
hebben gewonnen. Of is toch de oude
knecht Frits Meiboom - die net een nieu-
we televisie heeft gekocht - de miljonair?

Avondwandeling
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt woensdag 24 juni een avondwan-
deling over landgoed 't Enzerinck en het
Grote Veld in Vorden. Wim Wassink en
Freek Vervelde zijn uw gidsen gedurende
deze twee uur durende excursie. De ex-
cursie vertrekt vanaf de toegangspoort
van 't Enzerinck aan de Almenseweg in
Vorden.

Informatieavond
'In de Dennen'
woensdag l juli
In de kantine van het zwem- en recre-
atiebad "In de Dennen" wordt woensdag
l juli een informatieavond gehouden
over zaken als de nieuwe zwemdiplo-
ma's, het werken met chemicaliën in
zwembaden en tot slot kan men de reno-
vatie van het zwembad op video bekij-
ken.
De toegang voor deze avond is gratis. Het
aantal plaatsen in de kantine is beperkt.
Vandaar dat belangstellenden wordt ver-
zocht zich voorafgaand - uiterlijk 29 juni
- op te geven aan de kassa en tevens ken-
baar te maken waar met name de be-
langstelling specifiek uitgaat. Is de be-
lanstelling dermate groot dan zal in au-
gustus een tweede informatieavond be-
legd worden.

JUNI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

15 t/m 18 Avondvierdaagse
gymvereniging Sparta

16 Bejaardensoos Kranenburg
17 AMBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
18-19-20 Oranjefeest Wildenborch
22-26 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 HSV de Snoekbaars senior-

wedstrijden
24 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 Fietstocht Vordense Volks Verhalen,

infoVW,
28 HSV de Snoekbaars wedstrijd

Gorssel/Hengelo/Ruurlo
28 Vorden zingt in de Dorpskerk
30 Bejaardensoos Kranenburg

JULI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

1 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-
tink

2 HSV De Snoekbaars: jeugdwedstrij-
den

3 Zomeravond Concert Chr. muziekver.
Sursum Corda, Marktplein

3 Medlertol: Oranjefeest
4 Medlertol: Oranjefeest
5 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrij-

den
6-9 Jong Gelre: avondfietsvierdaagse
8 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 HSV De Snoekbaars: koppelwedstrij-

den
14 Soos Kranenburg: eindmiddag
15 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-

tink
16 Vordense Zomerfeesten
17 Vordense Zomerfeesten
18 Vordense Zomerfeesten
18 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrij-

den
19 VRTC 40 km Zomerfietstocht, start

vanuit Vorden en Ruurlo
22 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme (tevens verkoop)
22 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-

tink

Socii verliest laatste wedstrijd tegen Beuningse Boys:

Voetballers Socii grijpen
opnieuw naast promotie

Ook de aanmoedigingen van trainer Henk Klein Nengerman hielpen niet meer in de thuis-
wedstrijd tegen Beuningse Boys

Voetbalvereniging Socii uit Wich-
mond heeft ook de laatste kans ver-
speeld om te promoveren naar de vijf-
de klasse van de KNVB. In de laatste
promotiewedstrijd thuis tegen Beu-
ningse Boys verloor het team van trai-
ner Henk Klein Nengerman vorige
week met 1-3.

Het zat het eerste elftal van Socii de af-
gelopen weken niet mee. Nadat de eerste
nacompetitiewedstrijd tegen MECuit
Miste met 5-3 was gewonnen, verspeel-
den de voetballers uit Wichmond alle
kansen op te promoveren naar de vijfde
klasse. Allereerst werd met 2-1 verloren
van Terborg.
Dit verlies betekende dat Socii nog weer
eens twee promotiewedstrijden moest
spelen in de tweede ronde. Socii kwam
daarin uit tegen Phenix uit Enschede en
de Beuningse Boys. De kans op promove-
ren leek nog steeds erg groot, want twee
van de drie teams zouden doorgaan naar
de vijfde klasse.
In de uitwedstrijd tegen Phenix leek
Socii in eerste instantie op rozen te zit-
ten. Na dertig minuten stond Socii al met
0-2 voor door doelpunten van Bert Klein

Kranenberg en Jeroen Arends. Vervol-
gens gaven de voetballers uit Wichmond
toch nog onnodig de zege uit handen
doordat Phenix in de tweede helft twee
keer doelman Jan Garritsen wist te pas-
seren en de voorhoede van Socii het vi-
zier niet op scherp had staan (2-2). De eni-
ge troost voor Socii was nog dat op het
einde van de wedstrijd de strafschoppen-
serie met 2-4 werd gewonnen.

Doordat de onderlinge wedstrijd tussen
Phenix en Beuningse Boys eindigde in
een gelijkspel en het laatst genoemde
team de strafschoppenserie wist te win-
nen, hadden Socii en Beuningse Boys vo-
rige week dinsdagavond beide genoeg
aan een gelijkspel om te promoveren.
Het scenario van deze wedstrijd verliep
echer heel anders. Al in de eerste helft
kwam Socii met 0-2 achter. Een kwartier
voor het einde van de wedstrijd wist
Roland Wolbrink de spanning nog terug
te brengen toen hij de achterstand van
Socii verkleinde naar 1-2. Enkele minu-
ten voor het laatste fluitsignaal maakte
Beuningse Boys een eind aan alle illusies
en bracht Jan Willem van Benthem de
eindstand op 1-3.



Het comfortabele (opstap) model:

lichtlopend en bijzonder scherp geprijsd.

Uitgevoerd met aluminium velgen en voor-

zien van trommelremmen en

drie versnellingen.

kleun koningsblauw/nachtblauw

749--

PR FIL-
DE Fl ETSSPECIALIS T
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

V i c o f i e t s e n , ' n s t e r k s t a a l t j e !

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
ft contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Het enige wat vader nog te
wensen heeft:

Oplaadbare Philishave 'Reflex Action'

Philishave m.
dimensionale M.IKX-I

i , Vo l jM p l < . x i l . - S

I I I l l l - l

i;r/.i<.lu. C )pla;uih.ur,

dus pr;iklisi 11 ui

svliiuik. MCI ') scheer-
standen, trimmer/i
tondeusc
en oplaadindicatie.
2 munden
op proef!

f279,-

Oplaadbare

Philishave

'Cool Skin'
De nieuwe scheen

voor nutsdiecrciers.
n gl.u.1 en t r i - ,

scheerresultaat,
/oiuler het risico van

wondjcs of sneetjes.
DcNivca for Mei

emulsie ver/orgt de huid.
30 dagen op proef!

f279,-
Er is al een Philishave Reflex Action vanaf f 199,-

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Zweden weken

Win een reis naar Zweden bij
aankoop van 2 Gislaved banden

Aktie t/m 3

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RICTMAN
AUÏOBAHDCN

Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00-20.00 uur
zaterdag
08.00-17.00 uur

Onze prijzen zijn inclu-
sief BTW,
montage, ventiel,
verwijderingsbijdrage,
balanceren en
een kop koffie!

ACTIE !
zaterdag 20 juni 1998
De eerste 3 Klanten
4 banden halen
= 3 betalen
van het merk Vredestein

Laat nu uw auto gratis
controleren op de meest
belangrijke punten voor
u op vakantie gaat

nkhorst
ANDEN

. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax (0575) 55 26 82

Het adres voor
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten,
trekhaken en
verlagingssets
voor uw auto

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
zaterdag 2O juni

12.45 uur ballonoptocht vanaf Nijlandweg
13.00 uur opening, ballonnen oplaten

daarna volks- en kinderspelen

donderdag 18 en vrydag 19 juni
speelt TAO in de kapel om 20.00 uur
"Het blijft onder ons"
zaal open 19.30 uur

VUURKORF

VIJVERPOMP

VIJVERFOLIE, per m2

GOUD WINDE, 5 voor

VASTE PLANTEN

32,50
59,00
4,50

10,00
2,00

POTTEN TOT 50% KORTING
ROZENBOOG f 65,00

Volop perkgoed, geraniums,
kuipplanten
nog aanwezig PN ÏU|f|(WPIJfl

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46
VORDEN Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45

tel.(0575)441254
tel.(0575)551000
tel. (0575) 54 32 02

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

PHI IPS

Schildersbedrijf Wim Lenselink Is een jong en dynamisch
bedrijf dat actief is in onderhouds- en nieuwbouwwerk.
Door toenemende werkzaamheden zijn wij met spoed
op zoek naar een

allround schilder
Wij vragen:
* aspirant gezel diploma
* zelfstandigheid
* flexibiliteit
* goede contactuele eigenschappen

Wij bieden:
* een prima werksfeer
* afwisselend werk
* salaris overeenkomstig cao

Voor meer informatie en/of solldtatie kunt u bellen met
onderstaand telefoonnummer:

S C H I L D E R S B E D R I J F

Spalscraat 22, 7255 AC Hengelo
tel. (0575) 46 23 19

Koop kaarten
en cadeaus
van Unicef

nicef
we catalogus 070-3339300

Zondag 21 juni
Vaderdag - brunch

£22,50
Vaderdag

(koud-, warm- en nagerechtenbuffet)

f32,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Zaterdag 27 juni
Koud, warm en nagerechten-buffet f 27,50

"]J Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02



Bouwen
in plan Het Joostink?

U bouwt een huis. Wij leggen de basis.

Plannen om een huis te bouwen in Meer weten?
plan Het Joostink?
Kom dan eerst eens praten met een
hypotheekadviseur van de Rabobank.
Zij kunnen u alles vertellen over dit
project. Maar ook wat er allemaal komt
kijken bij het kopen en bouwen van
een huis en welke financiering het
beste bij u past.

Zo vindt u moeiteloos de ideale
combinatie van minimale woonlasten
en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke rente.

Maak een afspraak met één van
onze hypotheekadviseurs,
mevr. R. Oosterveld
of de heer M.M. van der Heijde.

telefoon: (0575) 55 78 71
e-mail: rabo3274@tref.nl

Met de hypotheekadviseur
van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

Wereldwinkel Vorden
verkoopt nu ook
'eerlijke voetballen'
De Wereldwinkel in Vorden verkoopt
sinds deze week eerlijke voetballen, die
gegarandeerd zonder kinderarbeid ge
produceert! zijn. De voetballen - met de
opdruk Sport Against Childlabour - ko-
men uit Sialkot in Pakistan en worden
geïmporteerd door de Fair Trade
Organisatie.

Gedurende de WK voetballen zullen er
ook lootjes in de Wereldwinkel aan de
Raadhuisstraat verkocht worden. Hier-
mee maakt u kans op zo'n mooie voetbal
te winnen. Zie ook advertentie.

Oudste inwoner
van Vorden
(100) verlecÉi
De heer W. Steenblik van de Nieuwen-
huisweg 4, de oudste inwoner van de ge
meente Vorden, is vorige week dinsdag
overleden. Steenblik vierde op 12 novem-
ber van het afgelopen jaar zijn honderste
verjaardag. Afgelopen zaterdag werd er
een dienst gehouden in de Hervormde
Kerk in Vorden. Aansluitend vond de be
grafenis plaats op de Algemene
Begraafplaats.

Concordia op concours
Zaterdag 20 juni is de eerste keer dat de
Vbrdense muziekvereniging "Concordia"

onder de huidige dirigent Hugo Klein
Severt deel neemt aan een concours. Dit
muziekconcours heeft plaats in
Eibergen.
De laatste weken is er keihard gerepe
teerd. Ook zijn de te spelen nummers al
een paar keer tijdens de "eigen" uitvoe
ring gespeeld. Concordia hoopt dat de in-
spanningen tot een goed resultaat zullen
leiden. In totaal nemen tien muziek-
korpsen aan het concours deel.

Kranenburg wordt
50 kilometerzone
De provincie Gelderland is van plan om
De maximale snelheid in Kranenburg te
verlagen naar 50 kilometer. Er komen op
de ruurloseweg in Kranenburg twee ver-
keersrememmers: één nabij het pand
aan de Ruurloseweg 87 en één nabij de
Banenkamp. Ook zal er op de hoofdrij-
baan en de naastgelegen parallelweg een
plateau worden aangebracht om het ver-
keer af te remmen.
De plannen van de provincie Gelderland
liggen vanaf woensdag 17 juni tot en met
woensdag 15 juli ter inzage op de afde
ling gemeentewerken van het gemeente
huis in Vorden.

Pinetum De Belten
In de maanden juli en augustus worden
er weer rondleidingen gehouden op de
dinsdagavond in het Pinetum De Belten
in Vorden. De rondleidingen gaan van
start op dinsdag juli. Landgoed De Belten
is gevestigd aan de Wildenborchseweg.
De kleurschakeringen, de vormen, de on-
derlinge verschillen van de meer dan
duizend soorten- en cultuurvariëteiten
van de aanwezige naaldbomen in het
park zullen iedere bezoeker verrassen.
De stilte en de belichting -juist tegen het
vallen van de avond - doen een ieder wel-
dadig aan. Na de ingrijpend^-econstruc-
tie van de laatste jaren ga^palle nieuw
geplante bomen alweer een rol spelen in
de samenhang van de collectie.

Fietspad rondw<
wordt vernieuwt
In de periode van 15 juni tot en met 17
juli wordt het wegdek van het fietspad
langs De Rondweg in Vorden. Het betreft
hier het traject vanaf de kruising met de
Zutphenseweg tot aan de brug over de
Veengoot. Een omleidingsroute voor het
fietsverkeer wordt tijdens deze werk-
zaamheden met borden aangegeven.
In verband met het groeien van onder
meer boomwortels door het asfalt is het
volgens de provincie noodzakelijk dat
het bestaande wegdek wordt verwijderd
en een nieuwe wegdek wordt aange-
bracht.

Bodemonderzoek waterschap
Nu het bodemonderzoek in het
Berkeldal-gebied is afgesloten start
in opdracht van het Waterschap Rijn
en IJssel volgende week een veldon-
derzoek in het Graafschap-gebied en
wel tussen Vorden, Ruurlo en
Hengelo (G). Een onderzoek waarbij
medewerkers van de D(ienst) L(and-
bouwkundig) O(nderzoek)-Staring
Centrum de bodemopbouw in kaart
brengen.

Het waterschap heeft de gegevens over
de bodemgesteldheid nodig als basisma-
teriaal voor het uitvoeren van verbete
ringsplannen.
Met de bodemkennis wordt de water-
huishouding straks ook beter afgestemd
op de wensen van de "gebruikers" van
oppervlaktewater in het ruim vijfdui-
zend hectare grote gebied. Die gebrui-
kers zijn: landbouw, natuur, recreatie en
milieu. De werkzaamheden van een vier-

tal medewerkers van het DLO-Staring
Centrum duren tot volgend jaar mei.

VELDWERK
Tijdens het veldwerk boren de mensen
van het DLO-Staring Centrum met een
grondboor tot een diepte van maximaal
180 cm. Per hectare voeren ze gemiddeld
één boring uit.
Bij iedere boring kijkt men naar de
gelaagdheid van het bodemprofiel. De
gegevens van elke laag worden ingevoerd
in een veldcomputer.
Gelet wordt op de dikte, de aard (zand,
leem, klei, veen), de geologische afzet-
ting, samenstelling, humusgehalte e.d.
van de grond. Het ontstane boorgat
(doorsnede circa 7 cm) dicht men na
afloop.
In het veld geven de onderzoekers op een
kaart de vlakken aan van gronden die
een gelijke bodemopbouw hebben.
Daardoor ontstaat een bodemkaart.

TOESTEMMING
Het is gebruikelijk dat voordat een per-
ceel betreden wordt eerst contact opge
nomen wordt met de gebruikers van de
betreffende grond.
Mocht dat contact niet tot stand kunnen
komen (overdag niet thuis, of op grote
afstand woonachtig), dan wordt een
brief achtergelaten.

WIE ZIT ER IN HET BODEMKARTE-
RINGSTEAM?
De volgende vier medewerkers, die zich
trouwens desgevraagd kunnen legitime
ren, kunt u in het veld aantreffen: H.
Kleijer (projectleider), J.G. Vrielink, J.
Hellinga en G. Maas. Deze mensen zijn
ook aanspreekbaar op een nadere toe
lichting van het werk Voor vragen over
de achtergronden van dit project kunt u
terecht bij G.M. van der Mast van de afde
ling Midden van het Waterschap Rijn en
IJssel in Terborg, tel. 0314-369624.

Buurtvereniging
De Gemzen viert
vijf jarig bestaan
Vrijdag 19 juni is het vijfjaar geleden dat
buurtvereniging De Gemzen werd opge
richt. Deze buurtvereniging is bedoeld
voor de bewoners van het de Burgemees-
ter Vunderinkhof en het Hoge 6-6b. Het
lustrum wordt zaterdag gevierd.

Zondag 21 juni Open
Dag bij biologische
bedrijven in Vorden
Zondag 21 juni vindt de Landelijke Open
Dag Biologische Landbouw plaats. Ook
drie bedrijven uit deze regio doen op de
ze dag hun deuren open. Het gaat hier
om het bedrijf Korenblik aan de Geesink-
weg 13 in Warnsveld, De Vijfsprong aan
de Reeoordweg 2 in Vorden en zuivel-
boedrij Groot Windenberg aan de
Rommelderdijk 2 in Vorden. Deze biolo-
gische bedrijven leveren kwaliteitspro-
dukten op een manier die natuur, milieu
en landschap zo min mogelijk belast en
diervriendelijk is. Door middel van de
Open Dag willen de bedrijven het pu-
bliek te laten zien hoe er in de biologi-
sche landbouw wordt gewerkt.
Op het bedrijf Korenblik in Warnsveld
kunt u kennis maken met een variëteit
aan groenteteelten, die vakkundig ver-
zorgd worden door teler Wim Schoe
maker. Er zijn nu onder andere volop pri-
meur-aardappelen en aardbeien. Leef- en
werkgemeenschap De Vijfsprong in Vor-
den is een gemengd bedrijf met akker-
bouw, groenteteelt, melkkoeien en een
zuivelmakerij. De Vijfsprong heeft een
boederijwinkel waar allerlei verse pro-
dukten worden verkocht. Op zuivelboer-
derij Groot Windenberg worden geiten
en koeien gehouden en is een zuivelma-
kerij aanwezig. Een leuke gelegenheid
om eens kennis te maken met verschil-
lende diersoorten en zuivelprodukten.
Ook hier is een winkeltje aanwezig.

Prima uitvoering"
Nutsblokfluit-
en melodicaclub
Zaterdagavond hield de Nutsblokfluit-en
melodicaclub haar jaarlijkse uitvoering.
Ondanks de concurrentie van de wereld-
kampioenschappen voetbal, hadden ve
len de moeite genomen om in het
Dorpscentrum naar de verrichtingen
van de jeugdige muzikanten te luisteren.
Onder leiding van Hans en Gea Weenk
was een gevarieerd programma ingestu-
deerd en aan de gezichten van de mede
werkenden was het plezier af te lezen.
Naast het muzikaal vormen, staat het
ple/ier hoog in het vaandel. Zowel de
blokfluiters als de keyboardgroepen,
kweten zich goed van hun taak Het mu-
zikale seizoen wordt afgesloten met een
feestelijke eindles. De nieuwe groepen
vangen na de schoolvakanties weer aan.

Zwembad schrijft
prijsvraag uit voor
naam kunstwerk
Toen het zwembad "In de Dennen" vori-
ge maand voor het publiek werd open ge
steld bood het gemeentebestuur van
Vorden het zwembad een kunstwerk
aan. Dit kunstwerk moet nog een naam
hebben, vandaar dat een prijsvraag is uit-
geschreven om een leuke naam te be
denken. Tevens is men benieuwd naar de
reacties op het kunstwerk
Een leuke naam of reactie kan men voor
of tijdens de zwemvierdaagse - die van
maandag 22 juni tot en met vrijdag 26
juni plaats vindt - kenbaar maken aan de
kassa van het zwembad. Een jury zal de
dan de naam op de slotavond van het
zwemvierdaagse bekend maken.
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Inzameling snoeisel
Tacus baccata

Bosman Groenspecialist aan de Kervelse
weg 23 in Hengelo houdt zaterdag 27 ju-
ni weer een inzameling van snoeisel van
Taxus baccata. De baccatine, die in de
naalden van de Tacus baccata voorkomt
is van groot belang voor de bestrijding
van diverse vormen van kanker.
Sinds 1989 is bekend dat de baccatine
kan bijdragen aan de behandeling van
borst- en eierstokkanker. Uit deze bacca-
tine wordt Taxol gewonnen. Voor de pro-
duktie van deze kankerremmende stof is
zeer veel baccatine nodig. Vorig jaar
werd in Nederland ruim 700.000 kilo
snoeisel bijeengebracht.
De inzameling bij Bosman is uitsluitend
op zaterdag 27 juni. De heer Bosman be-
nadrukt dat het bij de inzameling uit-
sluitend gaat om snoeisel van Taxus bac-
cata en niet dat van andere soorten. Het
betreft het vers geknipte frisse, jonge
groen. Het snoeisel moet dus gelijk na
het snoeien gebracht worden.
De vergoeding die Bosman Groenspecia-
list voor het aangeleverde snoeisel krijgt
van geneesmiddelenfabrikant Boot & Co
wordt gestort op rekening van de Kan-
kerbestrijding Nederland. Vorig jaar be-
droeg de opbrengst van het snoeisel bij
Bosman ruim drieduizend gulden.
Voor meer informatie over de inzame-
ling van het snoeisel van Taxus baccata

advertentie
geldig
t/m 27 juni

mode voor
het héle gezin

fashion

Betalen
met je

pincode

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDE-
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVËNAArV
LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Kinesiologiedag 20 juni
Zaterdag 20 juni staat Nederland in het
teken van spiertesten. Op deze dag staat
er in Zutphen op de Houtmarkt voor het
Volkshuis een tent waar men gratis kan
kennismaken met kinesiologie. Men kan
een balans ondergaan, onder andere een
veertien spierenbalans, een kleurenba-
lans, een balans met Tibetaanse achten,
het uittesten van de juiste steen met be-
hulp van spiertesten. U hoeft daarvoor
niet uit de kleren of iets te mankeren, al-
leen open te staan voor deze evenwicht-
herstellende manier van aanraken, ofwel
"touch" door ervaren Spiertesters uit
Zutphen en omgeving.

Kinesiologie, waaronder Touch for
Health, Edukinesiologie, Stress Release
enzovoort, is gebaseerd op oosterse en
westerse geneeskunst en samengebracht
in een systeem, waarbij met eenvoudige
spiertesten het lichaam haar eigen infor-
matie over eventuele onbalansen aan-
geeft, die dan vervolgens op verschillen-
de manieren hersteld kunnen worden.

Voor meer informatie omtrent behande-
ling en cursussen in uw eigen omgeving
kunt u die dag terecht op de markt (in
Zutphen). Het regionale telefoonnum-
mer is (0575) 51 86 08. Het telefoonnum-
mer in Ruurlo luidt: (0573) 45 22 24. Zie
ook de advertentie in Contact.

Kwekerij

De Heesterhof
Nog volop te planten:

rozen
struik-, stam- en klimrozen
lavendel
verschillende grassen
bamboe
vaste planten
buxus
verschillende heesters in pot

VafMteiseweg 20,
Hengelo (OW.)

TWefoon
(0576) 46 28 92

Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak (u kunt ons altijd bereiken op
telefoonnummer 06-53362300) • Vrijdag geopend

00*»
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur
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Gedurende de WK-voetbal kunt u bij Lubbers Wonen & Slapen
profiteren van een aantal spetterende WK-prijsknallers.

Fraai vormgegeven bankstellen luxe fauteuils met perfect zitcomfort.
Maar ook diverse eethoeken, salontafels en wandmeubelen.

Allemaal van perfecte kwaliteit en superscherp geprijsd!

Bank modern Art-Deco. leder zwart
Van 2.950,- voor *«79O,-

Bankstel 2.5 - 2 zits. nubuck leer Terracotta
Van 5.685,- voor 3-99O,-

Bankstel 2.5 - 2 zits. leer bordeaux *
Van 4.990,- voor 2.990,-*

Bankstel 2.R - 2 zits. ruitstof
Van 3.995,- voor 2.795,-

•/Bankstel 2.5 - 2 zits. leer petrol
Van 6^95,- voor 4.790,-

Baiikjtel 2,5 -zzits. streepstof met
V«fS|||||re zittTnl||g en interieur
vering. Van 5.970,- voor 3-49<V

Bankstel 2,5 - 2Jfcs. stof gedessineerd.
Van 3-495.- voor 2.495,-

Klassiek bankstel 2 -1 • ijrits, stof,
met wegklapbare armleuningen
Van 9.880,- voor 6.990,-

FAUTEUILS

iuteuil leer lichtblauw
Van 1399*'voor

fauteuil leer blauw

Fauteuil pitriet/stof
Van 1430,- voor

Fauteuil stof aubergine
Van 1890,- voor

690,-

890,-

945.'

795,-

Draaifauteils in zwart en bordeaux
rood evtentueel met hokker, vanaf 99<V

Diverse relaxfauteuils, stof en leer
handverstelbaar en electro, vanaf 1.290,-

Senioren fauteuils in vele stoffen
Vanaf 390,-

'Schapeieren fauteuils vanaf **59<V

Moderne fauteuil zwart metaal/groen
leder van HF-Style

, Van 1990,- voor 1.190,-

Diverse eettafels in massief kersen
en eiken repro antiek, vanaf 99<V

Eethoek massief eiken blank patiné,
140x80, met 4 stoelen gestoffeerd
Van 2.795,-voor 1'795r

Moderne eethoek blank eiken
met 4 stoelen zwart tuigleder
Van 2.499,- voor l«75O,-

Eettafel massief donker eiken
120 rond. Van 2.098,- voor 1.490,-

Eettafel Teak 180x90 massief
Van 850,- voor 59<V

SALONTAFELS
Salontafel massief blank eiken
met pitriet onderblad.
Van 1.090,- voor 690,-

Fossiel steen met glasblad 100x100 mm
Van 790,- voor 49<V

Salontafel massief Teak 90x130
Van 820,- vÖOr

Salontafel ovaal kefsen/glasblad
Van 1.740,- voor

Salontafel 3-dltig ovaal bl.eiken
Van 1.190,- voor %

Salonütel massief eiken il'
met laden. Van i.465>- voor

59<V

990,-

790,-

massief
beuken/ blauw. Van 7.680,- voor

Modern dressoir groen front
kersen bovenblad. Van 2.695,- voor 890

Modern wandmeubel beuken/zwart
Van 4.490,- voor 2.290

Boekenkast eiken blank pat.
Van 1.595,- voor 990,-

Meubelprogramma massief eiken
kersengekleurd bestaande uit:
Vitrinekast, dressoir, meidenkast,
eethoek en salontafel WK-korting 25%

Meubelprogramma blank eiken
bestaande uit:
Dichte T.V. kast, vitrinekast, dressoir,
eethoek WK-korting 25%

Diverse karpetten nu voor 200,-

Lubbers
Tjuonen &* slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 46 oo
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