
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 23 juni 1988
50e jaargang nr. 23

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 36 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6% BTW)

Kor responden t en:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

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

Vordenaar Mr. B JIJ. de Regt schreef samen
met mw. M.C. van Zaayen-Bosma boek getiteld:

Fysiotherapeuten
in de vrije vestiging

„Wanneer een man als Prof. Mr. A.Ph.C.M. Jaspers /ijn naam eraan
wil verbinden, ben ik daar als Bert de Regt uit Vorden apetrots op", al-
dus Mr. B JIJ. de Regt, die samen met mevrouw M.C. van Zaayen-
Bosma een boek heeft geschreven met als titel „Fysiotherapeuten in
de vrye vestiging".
Het boek, met een eerste oplage van 1200, is vanaf heden in de weten-
schappelijke boekwinkels te koop. Jan de Gruyter, fysiotherapeut te
Vorden, heeft dezer dagen het eerste exemplaar in ontvangst mogen
nemen. Ook de BVG (Bedrijfsvereniging van de Gezondheid, Gees-
tetijke en Maatschappelijke Belangen) alsmede de VNZ (Vereniging
van Nederlandse Ziekenfondsen) en de NGF (Nederlands Genoot-
schap van Fystiotherapeuten) hebben inmiddels een eerste exem-
plaar ontvangen. „En met name door de Ziekenfondsen enthousiast
ontvangen", zo zegt Mr. B JIJ. de Regt.

Scripties
De Vordenaar, in zijn dagelijks leven
financieel-fiscaal/juridisch adviseur,
heeft dit boek niet „zomaar" geschre-
ven. Zegt hij: „Vorig jaar ben ik aan de
Rijksuniversiteit in Utrecht afgestu-
deerd als jurist. In dat laatste jaar heb
ik een drietal scripties gemaakt, die
met mijn beroep samenhangen: één
op het gebied van belastingrecht, één
op het gebied van misbruik van socia-
le zekerheid of beter gezegd'oneigen-
lijk gebruik van sociale zekerheid' en
een scriptie op het gebied van sociaal
recht, overlopend in gezondheids-
recht. Tijdens mijn dagelijkse werk-
zaamheden heb ik veel te maken met
specialisten, tandartsen, huisartsen en
niet te vergeten fysiotherapeuten. In
deze fysiotherapeutenwereld is al een
aantal jaren een boel trammelant over
met name de samenwerking in de vrij-
gevestigde praktijken", aldus Mr. de
Regt, die samen met mevrouw Zaaij-
en-Bosma „veel" uit de scripties heeft
geschrapt en veel heeft bewerkt om
het resultaat daarvan in het boek „Fy-
siotherapeuten in de vrije vestiging"
neer te leggen.

Hoogleraar Jaspers konkludeerde
toen het boek klaar was: „Jullie zijn de
eerste op dit gebied die de gehele pro-
blematiek hebben samengevat die de
verbanden tussen alle rechtsgebieden
goed hebben weergegeven en moge-
lijke oplossingen bie'den".

Niet aan de bak
Bert de Regt zegt dat de drijfveer voor
de publicatie onder meer is geweest
dat sommige fysiotherapeuten niet
aan de bak komen. Hij geeft een voor-
beeld: „Praktijkmedewerkers werkten
op nota-basis (kontrakt) en waren der-
halve geen echte 'maten' in de maat-
schap. Met andere woorden: ze ston-
den niet op de loonlijst en tevens niet
volledig zelfstandig. En wat zegt de
Bedrijfsvereniging: of je bent zelfstan-
dig beroepsbeoefenaar of je bent in
loondienst, dus er moet premie be-
taald worden. Praktijkhouders kregen

aanslagen en moesten na 1984 gaan
betalen. Dus in feite waren beiden de
klos: de praktijkhouder zat met de
premieafdracht en de praktijkmede-
werker zat met een hoop sociale ellen-
de", aldus Bert de Regt.

Ook wijst hij in dit verband op de vesti-
gingsproblematiek. Op 3000 inwoners
wordt één fysiotherapeut voldoende
geacht. Het model kontrakt tussen de
ziekenfondsen en de „vrijgevestigde"
fysiotherapeuten werd gewijzigd. Het
werd de praktijkeigenaren niet langer
toegestaan onbeperkt medewerkers
bij het ziekenfonds aan te melden.
Het aantal „ziekenfondsuren" werd
voor een praktijk bepalend. Het resul-
taat van dit alles was dat op dat mo-
ment de markt voor nieuwe fysiothe-
rapeuten werd gesloten. „Deze men-
sen kwamen dus niet meer aan de bak.
Doffe ellende", aldus Bert de Regt, die
in zijn boek vooral voor dit soort pro-
blemen en toestanden oplossingen
hoopt aan te dragen.

„Ik hoop ermee te bereiken dat in die
wereld een heleboel zaken beter gere-
geld zullen worden. Dus meer duide-
lijkheid voor veel mensen", zo zegt de
Vordenaar, die ergens in het boek op
een pagina uiteenzet hoe een belast-
baar inkomen in elkaar steekt. „Dat kan
iedereen van pas komen", zo zegt hy.

NIEUWS IN T KORT

In oprichting in Vorden:
Kinderdagverblijf Marjet
Marijke Duistermaat-Hendriksen en
Jet Scholz-Hartman hebben in Vorden
een kinderdagverblijf opgericht. Op 5
september gaat men officieel van start.
Via Hans Wagenvoort van de Stichting
HAM-Party krijgt men tegen een gerin-
ge vergoeding de beschikking over een
zaaltje in het voormalige café „Lettink"
aan de Almenseweg.

Marijke Duistermaat: „Wij zijn hier

erg gelukkig mee. We hebben al een
poos het idee dat hier in Vorden be-
hoefte is aan een kinderdagverblijf.
Moeders die werken of studeren wil-
len en die geen oppas hebben kunnen
hun baby of peuter (we denken aan
kinderen in de leeftijd van O tot drie a
vier jaar) naar het dagverblijf brengen.
Dat kan voor een uurtje, of een paar
uur of een halve dag; is allemaal te
overleggen.
In Eerste instantie zullen Jet en ik de
leiding in het dagverblijf op ons ne-
men. Wel hebben we nu al een aantal
vrijwilligers achter de hand. Onze be-
doeling is om vijf morgens open te
zijn", aldus Marijke Duistermaat. De
beide dames, allebei moeder van één
kind, willen de kinderen bezig houden
met b.v. zingen, spelletjes, e.d. „Be-
slist niet schoolgericht", zo zegt Marij-
ke Duistermaat, die al zo'n 13 jaar
ervaring heeft met kinderen in dag-
verblijven. „Een veilige opvang is ons
eerste doel". Middels de „prikborden"
bij de plaatselijke supermarkten wordt
een oproep gedaan om spelmateriaal
beschikbaar te stellen. „Daar hebben
wij natuurlijk een enorme behoefte
aan. Ook zullen wij de plaatselijke
scholen benaderen en vragen of zij
nog wat voor ons hebben", zo zegt
Marijke Duistermaat.
Men kan ook de telefoon pakken en in
Vorden 3488 of 3456 bellen. De beide
initiatiefneemsters, die het dagverblijf
de toepasselijke naam „Marjet" heb-
ben gegeven, verstrekken maar al te
graag de nodige informatie.

• De Zonnebloem
Woensdagavond 29 juni a.s. houdt de
afd. Vord^ haar 2-maandelijkse le-
denvergac^ing in het Dorpscentrum
te Vorden.
„De Zonnebloem" werkt belangeloos
voor zieken, gebrekkigen en alleen-
staande oreren van alle gezindten.
Ieder diefl^i geroepen voelt zich in te
zetten voor dit menslievende werk is
op deze avond van harte welkom.

• Nieuw clubgebouw
„de Graafschaprüders" kreeg
de naam „'t Kontaktpunt"

Samen met mevr. Horsting heeft loco-
burgemeester J.F. Geerken vrijdag-
avond het nieuwe clubgebouw van de
Vordense auto- en motorclub
„de Graafschaprijders" officieel geo-
pend. Dit gebeurde middels de ont-
hulling van de naam „' t Kontakt-
punt". Het gebouw dat aan zo'n 40
personen plaats biedt, zal in de toe-
komst als ontmoetingspunt voor on-
der meer de toerrijders gaan funge-
ren. Verder is de apparatuur van de re-
daktie van het clubblad van „de Graaf-
schaprijders" daarin ondergebracht.
Dhr. Geerken noemde het clubge-
bouw een prima aanwinst voor de mo-
torclub. Hij prees „de Graafschaprij-
ders" met haar zelfwerkzaamheid en
zegde toe dat de gemeente de club
van dienst zal zijn bij het verlenen van
vergunningen voor het organiseren
van diverse evenementen.
Jaap van Steenbergen, de PR-man
van de KNMV, noemde het hebben
van een eigen clubgebouw een middel
om de verenigingsband te stimuleren.
„Het is belangrijk dat je ergens weer
op de basis kunt landen", zo zei hij.
Dhr. Jansen v.d. Berg, voorzitter van
de Vordense Sport Federatie (VSF),
Vond het met name voor de Kranen-
burg van belang dat juist hier het club-
gebouw is gevestigd. „Dat brengt weer
wat leven in de brouwerij", aldus dhr.
Jansen v.d. Berg.
Wim Bielderman, voorzitter van „de
Graafschaprijders", bedankte allen,
terwijl Bennie Horsting een terugblik
gaf op de totstandkoming van het ge-
bouw.

• Concert
- Vordens Mannenkoor en

muziekvereniging Concordia
De publieke belangstelling voor het
concert dat het Vordens Mannenkoor
en de muziekvereniging „Concordia"
zondagmorgen nabij kasteel „Vorden"
gaf, viel wat tegen. Waarschijnlijk me-
de het gevolg van het „geschuif" in de
datum. In het zomerprogramma van
het VW staat namelijk de datum 26
juni vermeld, terwijl een paar dagen-

geleden bekend werd gemaakt dat het
concert een week eerder (dus zondag
19 juni) zou plaatsvinden!
Voor de thuisblijvers jammer, want
zowel het Mannenkoor als het korps
zorgden voor een attraktief muzikaal
programma.
„Concordia" onder leiding van Hans
Kraxner begon met de bekende mars
„Europa Parade", terwijl ook de num-
mers „Frühling auf der Alm" en de
„Herautenmars" een aandachtig ge-
hoor kregen. Na de pauze trad „Con-
cordia" nog een keer op met als prach-
tig slotnummer de „American Volks-
suite" met daarbij het accent op het
„koper".
Het Vordens Mannenkoor stond on-
der leiding van dirigent Bert Nijhof.

Met begeleiding van Lucian Vende-
rink aan de piano werd onder meer ge-
zongen „Land of Hope and Glory",
„Frei Weg", „het Jagerchor" en het
Russische lied „Isjlamarina". Ook de
volksliedjes ontbraken niet op het
programma. Ludo Eykelkamp kreeg
de handen van de toehoorders nog
eens extra op elkaar tijdens zijn solis-
tisch optreden in het „Wolgalied".

Een nieuwe service
van de Rabobank Vorden:

De geldautomaat:
24 uur per dag geld opnemen
Met ingang van 28 juni wordt bij de
Rabobank Vorden een geldautomaat
in gebruik genomen. Met de geldau-
tomaat kunnen cliënten van deze
bank 24 uur per dag snel, veilig en ge-
makkelijk geld van hun J^taalreke-
ning opnemen. ^)
In principe niet alleen bi^e Rabo-
bank, maar ook bij een groot aantal
andere banken in Nederland waar
zo'n automaat is gelaatst.
De Rabobank denkt dat dfcje nieuwe
service vooral handig is v^Jr mensen
die overdag werken, of die om andere
redenen geen tijd hebben om de bank
tijdens kantooruren te bezoeken.

Om de geldautomaat te kunnen ge-
bruiken, krijgt de klant van de bank
een persoonlijk geheim nummer, dat
verder aan niemand bekend is: het
persoonlijk identificatienummer of
kortweg PIN-code. Naast deze code
heeft de cliënt nog een Eurocheque-
pas of een Rabobankpas nodig, waar-
op aan de achterzijde een magneet-
strip zit.
Ook cliënten vamandere banken dan
de Rabobank kunnen in principe ge-
bruik maken van de geldautomaat
met hun pas.
De geldautomaat is geplaatst in het
voorportaal van de bank. Buiten kan-
tooruren kan men de automaat berei-
ken door met de genoemde pas met
magneetstrip de deur te openenen.

Geld opnemen met de geldautomaat is
heel eenvoudig!
De klant stopt de pas in de geldauto-
maat, toetst de geheime PIN-code in
en vervolgens het bedrag dat hij wil
opnemen. De geldautomaat contro-
leert aan de hand van de PIN-code, of
diegene, die geld van de rekening wil
opnemen, daartoe bevoegd is. Als de
gegevens kloppen, geeft de geldauto-
maat de pas terug en betaalt vervol-
gens het bedrag uit.
Deze nieuwe service betekent: Snel,
veilig en gemakkelijk geld opnemen,
op het moment dat het de klant het
beste uitkomt.

NIEUWS v/d KERKEN

Zondag in de Dorpskerk
Aanstaande zondag beginnen we aan
het verhalengedeelte rondom de pro-
feet Elia, de grootste profeet in Israël.
Hij is een spreker namens God. Hij
brengt een boodschap die niet graag
gehoord wordt omdat ze kritiek geeft
op de eigen-wijsheid van mensen.
Elia wordt daarbij als een knecht van
God ingezet, maar niet opgeofferd.
H ij moet de weg van gehoorzaamheid
gaan en leren in afhankelijkheid en
vertrouwen op God te leven. Zijn

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

woord zal uiteindelijk gehoord wor-
den.
In dat vertrouwen leeft ook de kerk; in
de woestijn van het leven waar je niet
voor jezelf kunt zorgen, voedt ons de
Heer en wijst ons de uitweg. Geïnspi-
reerd door Jezus Christus komen wij
zondag weer bijeen om Zijn gemeen-
te te zijn.
U bent welkom in de lezing uit l Kon.
17, in het mee-maken van de dienst.

Jubileumdienst
in de Wildenborch
De Christelijke Julianaschool in de
Wildenborch jubileert. Het is 75 jaar
geleden dat de school werd gesticht.
Met een reünie wordt dit gevierd.
Zondagmorgen 26 juni a.s. willen we
als kerken, ouders, personeel en leer-
lingen in een kerkdienst onze dank-
baarheid uiten. Willen we bidden
voor jongeren in deze tijd, voor op-
voeding en onderwijs, voor de verkon-
diging van het evangelie.
In een gezamenlijke dienst van de
Hervormde Gemeente en de Gere-
formeerde kerk van Vorden, zullen
de leerlingen en het pesoneel mee-
werken en zal ds. Klaassens spreken
over de gelijkenis van de zaaier, in Lu-
kas 8.
De woorden die gezaaid zijn, keren
niet tot God weer maar doen wat
Hem behaagt. Zo is er gezaaid met het
evangelie en God zal het tot vrucht
brengen.
Belangstellenden en betrokkenen zijn
van harte welkom in de Wildenborch-
se Kapel.

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
H.W. Menkveld en M.M J. Gotink

Gehuwd:
H.L. Klaassen en M J.M. de Gelder
H J. Arendsen en D.G. Schutte

Overleden:
H J. Wolferink, oud 77 jaar
E.H. ten Broeke-Peppinck, oud 78
jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. H. Westerink;
19.00 uur ds. H. Westerink. Oecumenische
dienst van de Raad van Kerken in de Chr.
Koning Kerk. Afsluiting van het seizoen.

Kapel de Wildenborch
Zondag 26 juni 10.00 uur Dankdienst t.g.v.
het 75-jarig bestaan van de Chr. school in
de Wildenborch. Gezinsdienst. Voorg. ds.
K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 juni 10.00 uur dhr. G.R. Wielin-
ga van Lochem; 19.00 uur ds. H. Westerink
(Oecumenische dienst van de Raad van
Kerken) in de Chr. Koning Kerk.

Weekenddienst tandarts
25 en 26juni J.A. Boom,Ruurlo, tel. 05735-
2400. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
25 en 26 juni dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 25 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.

Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltfe Hekje
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het lebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vry, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrü.av. 18.30-
21.00 uur, w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur, 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting WelzUn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak. Raadhuis-
straat 6, tel. 3405.



Voor een rustig
vakantiegevoel

Eerst alles goed regelen bij de Rabobank.

• Buitenlands geld
• Reisverzekeringen

• Hulpverlening in het buitenland

• Reis-/Eurocheques of Eurocard

• Safelokettenservice

U gaat dan een stuk geruster met vakantie!

Rabobank
geld en goede raad

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

OCCASIONS anan
AANBIEDINGEN:

Fiat Panda 750 L,
wit, 1986,24.000 km

Fiat Panda 45,
beige, zeer mooi, 1982,43.000 km, slechts
Fiat Uno 45 Fire,
rood, 1987,5000 km, als nieuw, nu
Fiat Ritmo 70 S,
1987,8000 km, blauwmet

Fiat Regata 85 S,
wit, 1987,36.000 km, zeer luxe

FiatRltmo105TC,
rood, 1983,58.000 km, zeer snel...

10
6,

16
20
24
10,

750,
500,
000,
000,
000,
750,

Zwiepseweg 25 - LOCHEM
tel. 05730-1480

Stationsstraat 18 • RUURLO
tel. 05735-1426

Gebruikte wagens plus systeem

AUTOVERHUUR VANAF 25,- PER DAG

frt aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 23, 24 en 25 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Aardbeien
2x

500 gram

4,95

MAANDAG
27 juni

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
28 juni

2 kilo

Tuinbonen
met gratis . _
bonenkruid l .Jj

WOENSDAG
29 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 1,50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wij hebben gewonnen
van de Duitsers!
Verschil moet er zijn, ja toch?
Verschil is er ook tussen brood >NINP^OLENM'KKERS
en brood. Koop brood van de bakker
die zelf bakt. Dan proeft U het verschil!

AANBIEDING:

Slagroom snit van 6,25 voor 5,75
Appel-, Abrikoos- of Kersen vlaai NU 4,75
Krentebollen e haien 5 betalen
Kruidkoek of Kruidcake NU 3,-

WARME BAKKERDe bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG

BIEFSTUKDAG We zijn bijna bedolven onder kaarten, bloemen, felicitaties,
lekkers en kado's. Allemaal heel hartelijk bedankt.

UIT EIGEN

WORSTMAKERIJ

Jan, Nel, Jan, Jacobine, Corine en Dirk.
Boterham-
worst 100 gram !

Gebr. gehakt
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

ALLES VOOR DE BARBECUE

Barbecue worst
100 gram 98

Barbecue schijf
per stuk 1 ,—

Gemarineerde karbonades
per kilo 8,90

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove i k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 uio 6,25

Priklapjes 1 uio 17,90

h.o.h. gehakt 1 k.io 6,95
Rundergehakt

i kiio 9,90

Speklapjes
L i kiio 6,95

Heeft U 'm al geproefd,
dat heerlijke EK-taartje?
DIT WEEKEND — c/>

VAN f 7.50 VOOR O,OU

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

,/IM IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

JanZoeteman J r.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
,zutphenseweg 7 - vorden

In verband met de verbouwing van ons kantoor aan de
Raadhuisstraat en de daarmee verband houdende verhui-
zing naar de Kastanjelaan 11, zijn onze kantoren op

maandag 27 juni a.s.
de gehele dag gesloten.

Op dinsdag 28 juni a.s. zijn wij vanaf 9.00 uur weer bereik-
baar op onze kantoren aan de Kastanjelaan 11 en Spalstraat
23.

Gewijzigde openingstijden
van beide kantoren m.i.v. 28 juni 1988:

maandag t/m donderdag:
van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur

vrijdag:
van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 19.00 uur.

Rabobank O Hengelo (Gld.)

MOEZELVAKANTIE
TE HUUR:
- Caravans met grote voortent
- volledig huish. ingericht
- op camping in Duitsland
- in het prachtige Moezeldal
- plaats Pommem a/d Mosel
- 8 km van Cochem
- totale afstand 300 km

fam. Lovink.Thorbeckestr. 22,
7021 AX Zelhem
tel. 08342-1548

geld en goede raad

IN-
PAKKEN

EN
WEG-

WEZEN



Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van on-
ze dochter en zusje

Pau line

Zij werd op 17 juni 1988 gebo-
ren.

Herman, Francis,
Danny en Maarten
Teunissen

Het Heyink 7,
7251 CC Vorden.

Een nieuw gezicht
een nieuw geluid
hier is onze jongste spruit

Mdrk zal hij gaan heten.

Hij is geboren op 20 juni 1988.
Zijn gewicht is 3425 gram en
hij is 51 cm lang.

Geert, Jolanda en Bonny
GrootObbink

Almenseweg 10,
7251 HR Vorden.

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Warnsve/d.

Heel lief slapend,
nog zo heel erg klein,
en nog niet wetend
hoe dankbaar wij als ouders zijn
met de geboorte van onze zoon

Mark

18 juni 1988.

Erik en Elly Herkert

Brinkèrhof 3, Vorden.

Voor uw bewijs van deelne-
ming, ontvangen na het overlij-
den van onze lieve dochter,
zuster, schoonzuster, klein-
dochter en tante

Joke Aalderink

betuigen wij u onze hartelijke
dank.
Het medeleven, persoonlijk,
schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was ons een grote troost en zal
steeds een dankbare herinne-
ring blijven.

Uit aller naam:
fam. Aalderink

7251 HK Vorden, juni 1988,
Joostinkweg 2.

Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Everdlna
Schouten-H armsen

betuigen wij u onze oprechte
dank. In het bijzonder perso-
neel en verdere medewerkers
van „Villa Nuova" te Vorden.

Uit aller naam:
D. Schouten

Vorden, juni 1988,
Deldensebroekweg 8.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij bij ons
40-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

E. Gotink
G. G oti n k-Voskamp

B randenborch weg 3, Vorden.

Langs deze weg willen wij een
ieder heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij bij ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

L Gotink
G.D. Gotink-Arfman

Strodijk 2,
Vorden, 7 juni 1988.

Elke dag, vers geplukte aard-
beien voor consumptie en
diepvries. Kwekerij Hen-
driks, Uilenesterstr. 15,
Keijenborg, 05753-1395.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Ernest Steman
en

Gerrie Wentink
gaan trouwen
op vrijdag 1 juli a.s.
om 11.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

•
U bent van harte welkom
op onze receptie
die van 16.00 tot 17.30 uur gegeven wordt
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ons adres:
Mulderskamp 29, 7251 EX Vorden.
********»*»*****. .

De overweldigende belangstelling bij
gelegenheid van ons zilveren jubileum
(zowel concert als receptie) op zaterdag
11 juni jl. heeft ons zeer verheugd.

Voor de vele bloemen, kado's, etc. die
wij ontvingen, zijn wij u zeer erkentelijk.

Een speciaal woord van dank brengen
wij aan het RK Gemengd Kerkkoor
„Cantemus Domino" en het Vordens
mannenkoor.

Uw medewerking was geweldig.

Zanggroep
Gebr. Eykelkamp

Vorden, juni 1988

Op 16 juni jl.
overleed ons trouwe lid mevrouw

Everdina Hendrika
ten Broeke-Peppinck

Hervormde Vrouwengroep Vorden

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

H i j een sterfgeval kun t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op st i j lvolle w i j / e d e u i t v a a r t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden, Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.C. . Ik'ivndscn. Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

OPRUIMING
Vanaf dinsdag 28 juni is alles

SUPERLAAG
GEPRIJSD!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - tel. 1342
Maandag's gehele dag gesloten

Woensdagmiddag open

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 27 JUNI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

CAFÉ - REST. - ZAAL

Sc Herberg "
VORDEN

VELEN HEBBEN REEDS GEBELD OF GERESERVEERD!!!
ZE ZUN ER NU: KAARTEN IN VOORVERKOOP VANAF ZATER
DAG 26 JUNI!

• Donderdag 21 juli

Spryng en Maribelle
Kaarten f 7,50 - aan de zaal f 8,50

• Zaterdag 23 juli

Openlucht- en zaalfestijn
- LIBERTY - HANSKA DUO
- PIET VEERMAN - RODEO
- BARBECUE
Kaarten f 15,-
(aan de zaal indien voorradig f 17,50)

TELEFONISCH RESERVEREN NIET MOGELUK
KAARTEN DIENEN TE WORDEN AFGEHAALD.

Voorverkoopadressen voor 23 juli:
- Music All In, Zutphen
- Flophouse, Toldijk
- De Herberg, Vorden

Bedrijfs Economisch Adviesburo
. Groot Wassink B.V.

Christinalaan 1A - 7261 CB Ruurlo

Thans is de heer J. van Maanen,
accountant-administratie-consulent,
aan ons bedrijf verbonden.

Dit heeft naast een uitbreiding
van het dienstenpakket een naamswijziging
tot gevolg, zodat wij nu naar buiten treden
onder de naam:

Accountantskantoor
G root Wassink B.V.
Christinalaan 1 a - Postbus 41 - 7260 AA Ruurlo
Tel. 05735-3044 - Fax. 05735-3374

Radio TV Poorterman
Wilhelminalaan 4 - Hengelo (Gld.)

stopt met ingang van 30 juni a.s. met
verkoop en reparatie van alle apparaten.

Voor Reparatie en voor Verkoop kunt u
bellen naar de volgende zaken:

Radio
TV's
Video's
incl.
garantie gevallen

Ebing B.V.
Kerkweg 3, Zelhem
tel. 08342-1378

Wasmachine's
Drogers

Koelkasten
Diepvriezers

CV-installaties

J. Bulten bv
Ds. van Dijkweg 17
tel. 08340-23552

Wij bedanken alle cliënten voor het
vertrouwen dat u in ons heeft gehad.

Gerrit en Hanny Poorterman

bellen

Tel. 05752-1486

• MET WIE zou ik iedere
werkdag vanaf 1 augustus '88
kunnen meerijden (tegen ver-
goeding) van Vorden naar
het industrieterrein in Lo-
chem? Aanvang ca. 8.10 uur;
einde werktijd ca. 17.00 uur.
Wilt u contact met mij opne-
men? tel. 05752-2100.

Wij doen mee aan het
grote voetbaKeest

Spaar nu mee
voor een GRATIS
VOETBAL

Bij f 10 - besteding (en bij nóg van alles!) krijgt U een VOETBALBON gratis.
Spaar ze, want voor slechts 10 bonnen krijgt U een grote voetbal CADEAU!

ONZE AANBIEDINGEN MOGEN ER OOK IUN!
VOOR HET WEEKEND RECEPT:

R understoof lapjes
doorregen 500 gram 6,75
Per 500 gram R understoof lappen
2 Voetbalbonnen extra!

TIP VOOR DE BOTERHAM:
uit eigen worstmakerij

Zeeuws spek
100 gram 1,35

Grill worst Ituk
250 gram 2,49

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Nasi of bami
per kilo 5,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

SPECIAL

Muider
slotjes

BIEFSTUK GEVULD MET l
KRUIDEN, CRÈME

ENKAAS

Goed te combineren bij:
ajam pangang, kip Napoli,
babi pan gang of kip stroganoff

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

100 gram 1,80

WOENSDAG:

Gehakt
h.o.h. 500 g 4,98
runder 500 g 5,98

KEURSLAGER

De Kcuislagcr̂  VLOGMAN
Verstand van

lekker vlees

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Hartelijk dank voor alle felici-
Ities, bloemen en kado's die
ij bij ons 40-jarig huwelijk

mochten ontvangen.

J. Wassink
B J. Wassink-

Mennlnk

„'t Pardijs",
Horsterkamp 4, Vorden.

Onze oprechte dank aan allen
die onze 50-jarige huwelijks-
dag voor ons tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

Hendrik en Hentje
Pardijs

Juni 1988,
„'t Meulenbrugge", Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten,
prei, sla, andijvie, selderie,
peterselie, cougettes, knol-
raap, koolrabi, rode biet,
bieslook en tomatenplan-
ten, afrikanen, sneeuw-
kleed, asters, chrysanten,
jonge konijntjes kleurdwerg
en cavia's. D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden, tel.
05752-1498.

• TE KOOP:
Kreidler Crossbrommer, i. pr.
st., opgeknapt, kl. rood, prijs
f 800,-. Tel. 05752-1611.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit van 8 juni 1988 nr. AB 88.4795-ABEZ-AJZ04
voor zover nodig hebben goedgekeurd alsmede bericht
van ontvangst hebben gedaan van de Algemene Plaat-
selijke Verordening van de gemeente Vorden.

Deze Verordening ligt vanaf heden gedurende drie
maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, voor een ieder ter lezing en is tegen betaling van
de kosten algemeen verkrijgbaar.

De Verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging. Gelijktijdig met het van kracht
worden van deze Algemene Plaatselijke Verordening
zijn ingetrokken:
a. Algemene Politieverordening voor de gemeente

Vorden vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 maart
1972, sedertdien gewijzigd;

b. Verordening op het bewaren van houtopstanden
(Kapverordening) vastgesteld bij raadsbesluit d.d.
27 maart 1972, sedertdien gewijzigd;

c. Verordening tot het weren van dorps- en land-
schapsontsierende opschriften, aankondigingen of
afbeeldingen in de gemeente Vorden (Verordening
ter bevordering van het dorps- en landschaps-
schoon), vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 januari
1980, sedertdien gewijzigd;

d. Verordening tot bestrijding van heling, vastgesteld
bij raadsbesluit d.d. 23 augustus 1977;

e. Verordening, regelende het zich ontdoen van huis-
houdelijke afvalstoffen, grof huisvuil en andere cate-
gorieën van afvalstoffen alsmede de daarmee ver-
band houdende bescherming van het milieu (Afval-
stoffenverordening), vastgesteld bij raadsbesluit
d.d. 29 september 1981, sedertdien gewijzigd;

f. Lozingsverordening riolering, vastgesteld bij raads-
besluit d.d. 16 december 1975, sedertdien gewij-
zigd.

Deze Verordeningen zijn thans opgenomen in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening.

Vorden, 23 juni 1988,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.



OPRUIMINGSKRAN1UIT ON:

Fraaie salontafel met ingelegd

plavuizen blad. -
Nu kopen! Eiken zitgroep met bekleding in
donker leatherlook.

3-zits en 2-zitsbank - 1995.-

3-zitsbank en 2 fauteuils - 2495.-
HELIvNK

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

Werkgroep G.O J.
zoekt nog steeds

gast adressen
voor jongeren.

Voor info tel. 05753-2238.

,061^

r

A

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUWD,
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: KanQBrooddrank
Folders m de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't wink4Éie in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

&&

Grote partij Sweaters
voor groot en klein /
voor man en vrouw
in uni en gedessineerd -
in een fantastische kwaliteit
het is nu uitzoeken:

kindermaten
v.a.

grote maten
v.a.

9,95
12,50

UniT-shirts
100% katoenen Amerikaans T-shirt
in vele uni kleuren
de normale prijs is 9,95
VAKANTIEPRIJS:

2 stuks voor 15-
Meisjes blazers
in meerdere uni kleuren
in 100% katoenen kwaliteit
de normale prijs is 55,-
VAKANTIEPRIJS

adidas
JOCHIES

ANTONIO
PAOLO
MEPHISTO

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

,rieker:
HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK

Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

D.S.H.
Schuifdeur
elementen

Maak nu zelf een wandkast met D.S.H, schuifdeuren.
Ideaal voor de slaapkamer, hal of zolder. Eenvoudige
montage. Uit te voeren in fraai houtmotief of met spie-
gels. Veel ruimtewinst en fraaie afwerking. Vraag naar
onze kleurenfolder met uitgebreide informatie.

BOUWMARKT

T OIIIIIU C

TOLDUK - DOESBURG
TEL. TEL.
05755-1655 08334-71209

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, Jransporten in binnen- en
buitenland.

geboren of
trouwen op

voor

uw kaarten

slechts f 88,88

als bij u op maandag 8 augustus 1988
een baby wordt geboren

of je wil deze unieke datum als trouwdag
dan krijgt u bij ons de

trouw- of geboortekaarten
voor f 88,88

is dat niet prachtig???

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7260 AA VOROEN

TELEFOON 05752 10IO - TELEFAX 05752-1086

achtachtachtentachtig

GPinoccfBo

19,95
Kinder sport shorts
een glans broekje met binnenbreek
in vele dessins en kleuren
normale prijs 12,95 £

VAKANTIEPRIJS

De Tuunte: ook voor schoenen
kwaliteitsgarantie - de beste service
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

^inoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

cPinoccnlo
Moplwtnw*!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pmocchiomete

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement u betaalt tot eind 1 988 slechts f 15,-!

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 23 juni 1988

50e jaargang nr. 23

Rekonstruktie Horsterkamp/
Rondweg kan in najaar beginnen
Wethouder Mr. MA. van Slingenberg deelde dinsdagavond in de
commissie Financiën/Openbare Werken mede dat de gemeente be-
richt heeft ontvangen dat er met betrekking tot de rekonstruktie Hor-
sterkampweg/Rondweg van het Ryk definitief 75 procent van de wer-
kelijke kosten als subsidie tegemoet kan worden gezien. Dat wil zeg-
gen 75 procent van 200.000 gulden.
„Dat betekent", aldus de wethouder, „dat we in het najaar tot uitvoe-
ring kunnen overgaan. We zullen dan aanpakken wat aangepakt kan
worden", aldus dhr. Slingenberg.

Uitzonderingsgeval
Mevr. Horsting (PvdA) tekende be-
zwaar aan tegen een voorstel van het
college om aan dhr. W.B .M. G udde uit
Didam een bouwkavel te verkopen in
de Kranenburg. In afwijking van het
destijds door de raad vastgestelde
spreidingsplan meent het college aan
het verzoek medewerking te moeten
verlenen.
Mevr. Horsting was van mening dat er
nu een uitzonderingspositie wordt ge-
kreëerd, waartegen zij ernstig be-
zwaar maakte.
Wethouder Slingenberg: „Wij vinden
het wel een goede zaak en vinden het
prettig dat de direkteur van een school
(dhr. Gudde is nl. recentelijk in dienst
getreden als direkteur van de Samen-
werkingsschool „de Kraanvogel" in de
Kranenburg) dicht bij de school
woont. Het schoolbestuur is er nooit
blij mee geweest dat de vorige direk-
teur in Zutphen woonde", aldus dhr.
Slingenberg. Dhr. Brandenbarg
(WD) vond het een goed voorstel
van het college. „Zo zouden we ook
moeten handelen ten opzichte van
Vordense bedrijven die bepaalde me-
dewerkers hier willen laten wonen."
Mevr. Horsting deelde de wethouder
mede dat haar fraktie volgende week
in de raadsvergadering op het college-
voorstel zal terugkomen. „Dat is inte-
ressant", zo reageerde dhr. Slingen-
berg.

Onderhoud sportvelden
Dhr. M. Groen (WD) informeerde
naar de stand van zaken met betrek-
king tot de velden van de voetbalvere-
niging „Vorden". Deze velden zijn in
onderhoud bij de gemeente. Onlangs
heeft de KNVB het hoofdveld afge-
keurd. Dhr. Bekman, direkteur ge-
meentewerken, deelde mede dat de
gemeente direkt begonnen is met het
bezanden van het veld. „Er wordt mo-

menteel ook volop gesproeid door de
vereniging. Het komt allemaal best
voor elkaar", aldus dhr. Bekman.

Aanhouden voorstel
Aangezien op het laatste moment
vanwege de voetbalwedstrijd Neder-
land-West Duitsland is besloten het
aanvangsuur van de kommissie Fi-
nanciën te vervroegen, vond de com-
missie het reëel dat het agendapunt
betreffende het nemen van verkeers-
maatregelen voor gedeelten van
zandwegen Kiefskampweg-Lieferink-
weg en Waarlerweg wordt aangehou-
den. Het was dhr. Groen (WD) nl. ter
ore gekomen dat er „ingesproken"
zou worden.

„Er worden mensen gedupeerd om-
dat er geen gemotoriseerd verkeer
mag plaatsvinden. En nu het aan-
vangsuur is vervroegd en deze men-
sen hun bezwaren niet kenbaar kun-
nen maken, is het logisch dat we het
agendapunt aanhouden", aldus dhr.
Groen. Wethouder Slingenberg had
hier geen problemen mee en zal het
verzoek van de commissie aan het col-
lege voorleggen.

Onzinnige plannen
Dhr. E. Brandenbarg (WD) verzocht
in de commissie Financiën aan het
college om kontakt op te nemen met
het gemeentebestuur van Zutphen.
Dit naar aanleiding van fusieplannen
in deze stad voor het voortgezet open-
baar onderwijs. „Het is geen goeie
zaak dat de scholen worden samenge-
raapt. Dit soort onzinnige plannen is
de doodsteek voor het algerneen vor-
mend onderwijs. We zijn het aan de
ouders van de Vordense schoolkinde-
ren verplicht dat het college van Vor-
den een reaktie naar Zutphen doet
uitgaan", aldus dhr. Brandenbarg.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogrnan

Zomerse hachee
Hachee is een typisch Hollands stoofgerecht waarin gelijke (gewichts-)
delen vlees en uien worden verwerkt. Het gerecht smaakt ons in de
herfst-en wintermaanden eigenlijk beter dan wanneer het buiten war-
mer wordt en de zon hoog aan de hemel staat. Wanneer u echter in plaats
van gewone uien zo'ri hachee bereid met stengeluien waaraan veel
bruikbaar'groen zit, dan wordt het opeens een heel ander gerecht. U
kunt er heel goed een frisse salade en wat knapperig stokbrood bij geven.

Reken voor 4 personen op 600 gram runderstooflappen. Verder heeft u
nodig: 750 gram stengeluien, 2 grote aardappelen, l laurierblad, 4 decili-
ter bouillon (eventueel van tablet of poeder), 2 eetlepels (kruiden)azijn
en !'/£ eetlepel fijngehakte peterselie.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in blokjes van !'/£
cm. Verwijder de voetjes van de stengeluien en neem lelijke aangetaste
bladeren eraf, verwijder daarna de zeer donkergroene delen van de bla-
deren en snijd de uien vervolgens in smalle ringen.
Verhit in een pan met dikke bodem 75 gram boter. Wacht tot het schuim
voor een groot deel is weggetrokken en bak het vlees er, onder voortdu-
rend omscheppen, zolang in tot het een lichtbruine kleur heeft gekregen.
Voeg de uien er aan toe en laat alles dan nog, eveneens onder voortdu-
rend omscheppen, 8 tot 12 minuten zachtjes bakken. Rasp de geschilde
aardappelen, schep ze door het gerecht en voeg de bouillon toe. Schep
alles nogmaals om en voeg daarna de azijn toe. Strooi er wat zout en pe-
per over en leg het laurierblad erbij. Sluit de pan met het deksel en laat al-
les 2 tot 2l£ uur zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem hierna het
deksel van de pan en laat alles dan nog zolang pruttelen tot door het in-
dampen een vrij dikke saus is verkregen. Verwijder hierna het laurierblad
en roer er vervolgens de peterselie door.

Tip: voeg aan een dergelijk gerecht % theelepel pimentpoeder (all spice)
toe en gebruik wat minder peper. Het gerecht krijgt daardoor een extra
kruidige smaak.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 2050 kJ (490 kcal)

NIEUWS IN T KORT Receptie 30-jarig bestaan TTV Vorden
.. . Vele sportvrienden waren vrijdagavond te gast op de receptie van de Touwtrekverenigmg „Vorden". Na

pnjS IlUyoretteS het voorstellen van het bestuur door mevr. Nettie Afrman, die als ceremoniemeester fungeerde, was het
woord aan voorzitter G. Barink. Hy heette een ieder welkom en hq verheugde zich over de in zo groten ge-
tale aanwezigen, die de touwtreksport een warm hart toedragen. „Het is een prestatie", aldus de voorzit-
ter, „om 30 jaren vol te maken. Vele andere dubs zyn reeds weer opgeheven."

„Sursum Corda"
De majorettes van de Chr. Muziekvere-
niging „Sursum Corda" werden zater-
dagavond aangenaam verrast toen zq hg
terugkomst vanuit De Wjjk werden op-
gewacht door het korps en de drumband
van „Sursum Corda". De majorettes
dankten deze „serenade" aan hun op-
treden tijdens het KNF concours, dat
werd georganiseerd door de Kon. mu-
ziekvereniging „Apollo" uit De Wyk.
De Vordense groep legde een flitsende
show op de grasmat, hetgeen door de ju-
ry werd gehonoreerd met 298 punten,
wat behalve de eerste pry's tevens pro-
motie van de derde naar de tweede divi-
sie opleverde.
Aan het eind van de dag bleek boven-
dien dat de majorettes van „Sursum
Corda" het hoogste aantal punten van
alle deelnemende groepen in De Wyk
had behaald, waardoor de feestvreugde
helemaal kompleet was.

• Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat zondag 26 juni een dagje „punte-
ren" in Giethoorn. Het vertrek is
's morgens vanaf het Dorpscentrum.
De jaarlijkse barbecue-avond wordt
gehouden op vrijdag l juli bij de fam.
Knoef aan de Onsteinseweg 22 te Vor-
den.

• Geslaagden
Onderstaand de lijst van geslaagden
van de Chr. LHNO „'t Beeckland" te
Vorden:
Gepke Beekman, Janien Beumer,
Janneke Bijenhof, Jacqueline Brum-
melman, Henrike Dijkman, Annema-
rie de Gelder, Marijke Hulshof, Jean-
net Len^üink, Sandra Mullink, Mariel
NottenflBsther Schuerink, Sandra
Stoelhorct, Hermien v.d. Vlekkert, al-
len uit Vorden - Marinke Bosman,
Wilma Haaring, Sonja Broekman,
Henrieke Groot Roessink, Sandra
Hoebir^fcngc Jaaltink, Gerke Lcnsc-
link, Cmstel Loman, Astrid Mee-
nink, Jannie Scheers, Susan Stortel-
der, Mirande te Stroet, Carolien Vrug-
ging, Inge Wolsink, allen uit Hengelo-
G. - Carla Bloemendaal en Wilma
Brummelman uit Eefde - Anja Lo-
man, Toldijk - Jeanette Zeevalkink,
Steenderen - Irma Zemmelink, Ruur-
lo - Ria Kapper en Marion Petersen
uit Warnsveld - Patricia Matser, W ich-
mond - Nicole Braakhekke, Annema-
rieke Grauss en Marleen Hummel uit
Zutphen.

• Zwemvierdaagse en
Swimjogging

Vanaf dinsdag 28 juni tot en met vrij-
dag l juli wordt er in het zwembad J n
de Dennen" een zwemvierdaagse ge-
houden, welke wordt georganiseerd
door „Vorden '64". 's Morgens of
's avonds kan men zwemmen. Er zijn
twee afstanden, nl. 250 of 500 meter
per dag.
Men kan zich aan de kassa van het bad
laten inschrijven. Indien men op één
van de avonden is verhinderd dan be-
staat de mogelijkheid om op maan-
dagavond 27 juni te zwemmen.
Tijdens deze dagen is het diepe bassin
gesloten op de tijden dat de zwemvier-
daagse plaats vindt. De entreeprijzen
zullen derhalve ook worden aange-
past.

Swimjogging
Een aktiviteit die prachtig op de
zwemvierdaagse kan worden aange-
sloten, maar eigenlijk het gehele sei-
zoen door kan worden gedaan is het
swimjoggen. Het systeem is hetzelfde
als de zwemvierdaagse doch strekt
zich uit over een heel seizoen. Er kan
middels een strippenkaart worden ge-
zwommen voor de afstanden 10 km,
25 km, 30 km of 50 km, met als eindre-
sultaat een medaille voorde afgelegde
meters. De organisatie is in handen
van het badpersoneel.

• Diploma/wemmen
Vrijdagmiddag 24 juni wordt voor de
eerste keer in dit zomerseizoen gele-
genheid gegeven voor het behalen
van het zwemdiploma A en B. Het
proefzwemmen zal plaatsvinden op
donderdagavond 23 juni. Men kan
zich hiervoor opgeven aan de kassa
van het bad, voorafgaande aan het
proefzwemmen.

Hij memoreerde in zijn toespraak de
start van de vereniging, het overgaan
van de Achterhoekse Touwtrekbond
naar de Nederlandse Touwtrekbond,
de behaalde successen in binnen- en
buitenland, het tot stand komen van
de nu florerende akkomodatie.
Drie leden van de TTV werden extra
in het zonnetje gezet; zij waren vanaf
het begin lid van de vereniging: Dik
Brummelman, Henk Brummelman
en Antoon Steenbreker. Zij werden
benoemd tot ere-lid, gepaard gaande
met een oorkonde en een bloemetje.
„Dik, de ankerman, waar we, als we
een beroep op je doen, van op aan
kunnen, Henk, de klusjesman, wat hij
allemaal niet klaarmaakt in en boven
de grond en Antoon, ons oud-papier
mannetje, die de TTV groot heeft ge-
maakt. In 1968 haalde hij één ton bij el-
kaar, in 1987 werd de 4 miljoenste kilo

papier ingezameld. Alleen de prijs
mag wat hoger", aldus de voorzitter.
Janna Brummelman kreeg een bloe-
metje als waardering voor haar werk
binnen de club en Oma Brummelman
als buurvrouw, waar we nogal eens
wat lenen.
Loco-burgemeester J.F. Geerken
sprak namens de gemeenschap zijn
felicitaties uit. „Ik heb met plezier ge-
luisterd naar de voorzitter en ik heb
goede herinneringen aan de touw-
treksport. Hoe touwtrekken om het
vermaak ieder jaar in de Vordense
feestweek plaats vond. Het is nog
steeds populair in Vorden. Het is ook
publiek bekend dat de touwtreksport
zichzelf financiert. Er zal een voorstel
komen in de gemeenteraad om een
minimum kg-prijs voor oud-papier te
garanderen. Het gemeentebestuur
heeft dan ook veel waardering voor

jullie werk en heeft een beker beschik-
baar gesteld voor het eerstvolgende
toernooi."
Rudie Klein Selle bood namens de le-
den een stel nieuwe barkrukken aan
en bedankte de drie cre-leden en het
bestuur voor hun inzet.
Mevr. Barink bood namens de dames
een nieuwe clubvlag aan. „We hopen
dat deze vlag vaak mag wapperen" en
wenste bestuuren leden veel succes in
de touwtreksport.
Tot slot bedankte de voorzitter alle
aanwezigen voor hun goede wensen
en kado's. Er was een bloemetje voor
de ceremoniemeester mevr. Netty
Arfman.
„We hopen U allen weer te zien op het
V ierlanden toernooi, 25 en 26 juni a.s.
en op 27 juni, wanneer er getrokken
wordt om het Kampioenschap van Vor-
den."

Vordens zendingsechtpaar
voor verlof teruggekeerd
Afgelopen weekend is het Vordens zendingsechtpaar Letterman met
hun kinderen teruggekeerd naar Nederland. Na hun verbhjf van 4
jaar in Papoea Nieuw Guinea werden ze op Schiphol welkom geheten
door familie, vertegenwoordigers van Stichting Wy cliffe Bybelverta-
lers en enkele Vordense kerkleden.

Op Papoea Nieuw Guinea had Johan
Letterman zich bezig gehouden met
alfabetiserings- en bijbelvertaalwerk
in de Tangu-taal. Na 4 jaar staan de
eerste resultaten daarvan op papieren
op computerdiskettes.

Het komend jaar is voor hen een ver-
lofperiode, maar zeker geen vakantie-
jaar. Natuurlijk zullen familie, vrien-
den en bekenden bezocht worden.
Drs. Johan Lotterman zal daarnaast
echter ook universitaire nascholings-

cursussen functionele taalkunde en
exegese volgen. En ook staan er enke-
le lezingen op het programma. Daar-
voor bleek de familie Lotterman aller-
lei expositiemateriaal mee naar Ne-
derland te hebben genomen. Bij hun
bagage zaten o.a Papoea muziekin-
strumenten, diverse inlandse kunst-
voorwerpen en zelfs twee bijna mans-
hoge bogen met pijlen

Toekomstplannen
Het is niet de bedoeling van het zen-
dingsgezin om in ons land te blijven.
J k verheug me erop allerlei vrienden
en onze familie in Nederland eenjaar
weer te zien. En voor onze kinderen is
het goed om niet van Nederland te
vervreemden. Maar ons werk ligt in
Papoea Nieuw Guinea", merkte Jo-
han Lotterman bij aankomst op. „Dat
werk is nog niet af. En het is geweldig
om samen te werken met de gastvrije
en ook zeer intelligente Tangu-bevol-
king daar."
Johan en Janny Lotterman zullen het
komend jaar met hun drie dochters
Christy, Petra en Matthea in Vorden
wonen.

Zondag 26 juni a-s. wordt de familie
Lotterman door de uitzendende kerke-
lijke gemeente, de Vordense Gerefor-
meerde kerk, welkom geheten tijdens
koffiedrinken in „'t Achterhuus" na de
mogcndicnst.
Na een korte vakantie zal J ohan Lotter-
man op zondagavond 17 juli jus. voor-
gaan in een interkerkelijke jeugddienst
in Vorden.

De openbare
bibliotheek
Verkoop

afgeschreven
boeken en platen

AANVALLEN!
Alleen bij winst 21/6

Jonge Florijn 17,95
Bessen Florijn 12,50
GlenShee Whisky

17,55
Franse Cognac

Prince Hubert de Polignac

26,95

De dranken speciaalzaak
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Fok- en rijpaarden,
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Uit de raad van 28 juni

„RIJKSWEG"
De gemeente koopt de Rijksweg door
Vorden van het Rijk. Het vrachtver-
keer over deze weg moet in de toe-
komst om het dorp heen. De gemeen-
te zal deze route daarvoor via de
Rondweg en de Horsterkamp ge-
schikt maken. Het Rijk betaalt hieraan
mee, onder de voorwaarden dat de ge-
meente de „Rijksweg" overneemt en
opdraait voor het onderhoud. Aldus
een voorstel van burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad.
Voor de overname is het wachten nu
op een Koninklijk Besluit en verdere
vervulling van formaliteiten.

IEUWE PRIJZEN
PASPOORT

Inwoners van Vorden gaan minder
betalen voor een nieuw paspoort. De
gemeente gaat de paspoorten met in-
gang van l oktober a.s. zelfstandig uit-
geven. De provincie komt er dan niet
meer aan te pas en dus vervallen de
provinciale leges ook.
Een nieuwe pas kost f 75,50. De oude
prijs was f 78,-. Apart bijschrijven van
een kind op de pas van één van de ou-
ders kost f 17,50. Het wijzigen van de
woonplaats gaat in Vorden een tientje
kosten. Overigens is het wijzigen van
de woonplaats in een pas niet ver-
plicht. De nieuwe prijzen gaan op l
oktober a.s. in als de gemeenteraad
hiermee akkoord gaat.

ESTAURATIE-
SUBSIDIES VOOR

RIJKSMONUMENTEN
Eigenaren van Rijks-monumenten
kunnen een subsidie voor restauratie
aanvragen bij de gemeente. De ge-
meente vraagt dan op haar beurt sub-
sidie aan bij het Rijk. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet de ge-
meente ieder jaar een restauratieplan
indienen. Dit jaar moet de gemeente
het plan voor 1993 indienen. Vorden
heeft 36 monumenten, de meeste
hiervan verkeren in goede staat. Voor
1993 zijn restauraties gepland voor
„De Wiersse", „Het Enzerinck" en de
NH Kerk in het dorp, voor een totaal-
bedrag van f 500.000,-. De Rijkssubsi-
die zal ongeveer f 90.000,- bedragen.
Omdat het budget van het Rijk veeUe
klein is om de kosten van de restaura-
ties te kunnen betalen zullen de eige-
naren en eventueel andere partikulie-
ren flink in de buidel moeten tasten
om de monumenten in stand te hou-
den.
Overigens is het geld op dat de Provin-
cie had voor restauraties van monu-
menten. Voor 1989 zal de Provincie
opnieuw geld hiervoor op de begro-
ting zetten en waarschijnlijk de subsi-
dieregels veranderen.

'RESTAURATIE
^LINDESE MOLEN

De gemeente stelt het door het Rijk
voor Vorden gereserveerde subsidie-
budget van f90.000,- beschikbaar
voor de reatauratie van de Lindese
Molen. De molen is een belangrijk
monument voor de buurtschap Linde
en heeft ook een belangrijke toeristi-
sche en dus ekonomische betekenis.
Daarom stelt het kollege van B en W
de raad voor het gehele subsidiebe-
drag voor restauratie in 1989 beschik-
baar te stellen voor dit unieke monu-
ment. Het bedrag is echter bij lange na
niet voldoende om de restauratie te
kunnen bekostigen. Daarom is er een
Stichting Lindese Molen opgericht,
die tot taak heeft om partikuliere
fondsen te verwerven om de restaura-
tie mogelijk te maken. De Stichting
streeft naar een bedrag van f 20.000,-.
De provincie en andere instanties
moeten de rest op tafel leggen. Totale
restauratiekosten: f 220.000,-

ERKOOP
OPENBAAR

GROEN
EENVOUDIGER

De gemeente gaat ook grotere stuk-
ken openbaar groen op een eenvoudi-
ge manier verkopen. Tot nu toe waren
B en W door de raad gemachtigd om
stukjes openbaar groen van maximaal
100 m2 tegen ten hoogste f 5.000,- te
verkopen. Voor de verkoop van grote-
re stukken en/of tegen een hoger be-
drag is een Raadsbesluit nodig en dus
een langer durende procedure voor de
koper. Als de raad akkoord gaat, wordt
deze grens verhoogd naar 150 m2 en
f 10.000,-(excl. BTW).

•f AND WEGEN
^^GEDEELTELIJK

AFGESLOTEN
VOOR

GEMOTORISEERD
VERKEER

De gemeente zal, als de raad hiermee
instemt, delen van de Kiefkampsweg,
Lieferinkweg en de Waarlerweg af-
sluiten voor gemotoriseerd verkeer,
inclusief bromfietsen. Deze maatre-
gel wordt genomen om de rust in dit
natuurgebied te waarborgen en om
het onderhoud te beperken. Het on-
derhoud heeft de gemeente overge-
dragen aan de Stichting Het Gel-
dersch Landschap, die hierom heeft
verzocht. Aan het begin en aan het
einde van de afgesloten gedeelten zul-
len parkeerplaatsen komen.

IEUWBOUW

* J
jf RENIGING

De Samenwerkende Kruisverenigin-
gen Vorden-Warnsveld-Zutphen wil-
len nieuw bouwen aan Het lebbink 17.
De geraapte heeft hiervoor een stuk
grond i^pt dat perceel aan de Vereni-
ging verkocht.

^TIJDELIJKE
l0111 OPNAME IN

„DE WEHME"
MOGELIJK

Het verzorgingshuis „de Wehme"
heeft 3 wooneenheden beschikbaar
voor tijdelijke opname van Vordena-
ren die de leeftijd van 65 jaar hebben
bereikt en tijdelijke verzorging nodig
hebben die zij thuis niet kunnen ont-
vangen en die wel in „de Wehme" ge-
boden kan worden in een normale
woonéénheid. Deze tijdelijke opna-
me mag 6 weken duren, waarbij de
mogelijkheid bestaat van verlenging
tot maximaal 8 weken. Onder andere
kunnen de oudere die de verzorging
behoeft en de huisarts een verzoek
doen om tijdelijke opname.

Tijdelijke opname zal zich met name
voordoen bij:
1. Nazorg aan ouderen die uit het zie-

kenhuis ontslagen zijn, wanneer
deze nazorg niet tijdig thuis gebo-
den kan worden;

2. Opvang bij tijdelijke onderbreking
van in de thuissituatie geboden in-
tensieve verzorging/vepleging we-
gens ziekte of vakantie van de hulp-
verleners;

3. Opvang in die gevallen waarin di-
recte tijdelijke hulpverlening nood-
zakelijk is, terwijl deze in de thuissi-
tuatie niet of tijdelijk niet geboden
kan worden.

Tijdelijke opname is in elk geval niet
mogelijk:
- indien er geen terugkeer naar huis

mogelijk is;
- indien er een ziekenhuisindicatie

aanwezig is;
- indien er een verpleeghuisindicatie

aanwezig is;
- indien de tijdelijke opname dient te

functioneren als „wachtkamer" voor
opname in het verzorgingshuis.

NTWERP-
BODEM-

SANERINGS-
PROGRAMMA 1989

PROVINCIE
GELDERLAND

TER VISIE
Tot en met 12 juli 1988 ligt het ont-
werp-bodemsaneringsprogramma
van de provincie Gelderland ter visie
op het gemeentehuis, afd. Algemene
Zaken. Tot en met die datum kunnen
bij het college van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX te Arnhem, bezwaren wor-
den ingediend.

AADSAGENDA 28 JUNI 1988
'AANVANG 19.30 UUR

IN HET GEMEENTEHUIS
- stemming over motie voor heroverweging van bestaand beleid;
- ontwerp Koninklijk Besluit tot overbrenging in beheer en onderhoud

van een gedeelte Rijksweg;
- verdagen beslissing op beroepschrift;
- vaststelling plan voor nieuwe basisscholen periode 1989-1992;
- wijziging I.Z.A.-regeling Gelderland;
- vaststelling bestemmingsplan „Vorden-Kom 1988, nr. l";
- aanpassing legesverordening i.v.m. afgifte nieuwe paspoorten;
- aanvulling meerjarenprogramma restauratie Rijksmonumenten;
- raamraadsbesluit Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huur-

woningen 1987;
- evaluatie verkopen openbaar groen en optrekken van delegatiegren-

zen;
- verkoop bouwgrond in Kranenburg;
- verkoop grond op toekomstige industrieterrein;
- verkoop perceeltjes grond aan de Samenwerkende Kruisvereniging

Vorden-Warnsveld-Zutphen en aan de heer W.A. Ridderhof;
- overname onderhoud en treffen van verkeersmaatregelen voor ge-

deelten van de zandwegen Kiefskampweg, Lieferinkweg en Waarier-
weg;

- aanschaf Gatsometer en wildspiegels.

De raadsstukken kunnen worden ingezien in het Dorpscentrum en de
bibliotheek.

IEUWE
ALGEMENE

PLAATSELIJKE
VERORDENING

OP 24 JUNI
IN WERKING

Stroomlijning van procedures,
versobering van regelgeving

De nieuwe Algemene Plaatselijke
Verordening tot nu toe Algemene Po-
litieverordening geheten; de afkorting
APV blijft onveranderd, treedt op 24
juni in werking. Sommige gemeente-
lijke verordeningen zijn hierin gebun-
deld. Dit geeft een vereenvoudiging
van de procedure om bijvoorbeeld
een vergunning te krijgen voor het
houden van een openbare festiviteit,
het kappen van een boom of het inza-
melen van afvalstoffen. In de adver-
tentie elders in dit blad kunt u lezen
welke verordeningen in de nieuwe Al-
gemene Plaatselijke Verordening op-
genomen zijn. In de nieuwe verorde-
ning zijn ook betere mogelijkheden
opgenomen om op te treden tegen
overlast van bijvoorbeeld hinderlijke
dieren.

MAX MILIfU:

^ SNELHEIDSMETERS EN WILDSPIEGELS
-* ^VOOR AKTIE:

„MIN 25% VERKEERSONGELUKKEN"
De gemeente Vorden doet mee aan de landelijke aktie „Min 25% verkeersonge-
lukken". Een onderdeel van deze aktie was reeds het plan om het doorgaand
vrachtverkeer rond Vorden te leiden. De politie en de gemeente willen deze ak-
tie nu uitbreiden met meer snelheidskontroles en met wildspiegels op de Schut-
testraat tussen de Beunkstege en de Bleuminkmaatweg. Voor de snelheidskon-
trole krijgt de politie een eigen snelheidskontrolemeter, een zogenaamde Gat-
someter. De gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen en Warnsveld zullen de
kosten van nagenoeg f 25.000,- gezamenlijk betalen.

EGELBEDRIJEMAG AL BOUWEN
OP TOEKOMSTIG INDUSTRIETERREIN

Het tegelbedrijf Muller, dat nu nog gevestigd is in Hoetinkhof, wil nieuw bou-
wen op het toekomstige industrieterrein bij de Nijverheidsweg. De bestem-
mingsplanprocedure voor de uitbreiding van het industrieterrein is echter nog
niet afgerond. De gemeente zet een versnelde, zogenaamde artikel 19 procedu-
re, in gang om het initiatief van deze ondernemer mogelijk te maken.

OLLECTE

Het Nationaal Epilepsie Fonds heeft
een vergunning om in de week van 27
juni tot en met 2 juli te collecteren.

HOU X APART.'

HUISVUIL:
DONDERDAG

U kunt meewerken aan een scho-
ner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op

de Ie en 3e maandag van iedere
maand tussen 16.00 en 17.00 uur
op het adres Zutphenseweg
SOA;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Glas, hup in
de glasbak



F A N T A S T I S C H T E S T R E S U L T A A T

FOTOHOME
IS IN DIWOLKEN!

...EN DAAR VAART U WEL BIJ!
WIN EEN PRIJS EN GA OP REIS.

MET FOTOHOME DE WOLKEN IN.
Als de consumentenbond je produkten met
"goed" beoordeelt, dan heb je wat te vieren.
Zeker als u daarbi bedenkt dat Fotohome
Kleurenfilms het al ergoedkoopst zijn.
De Fotohome-dealer heeft de testresultaten
voor u klaar liggen. Met een deelname-
formulier voor onze fantastische
wedstrijd. Doe mee en win zo'n
spectaculaire ballonvaart!

FOTOHOME
KLEURENFILMS

Fotohome James Wattweg 68

3133 KK Vlaardingen (OIO) 4344422

UW FOTOHOME DEALER:

-Burg. GalleestraatlOa-Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje
F A N T A S T I S C H T E S T R E S U L T A A T

NEDAC SORBO GROEP B.V.
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V.
houden zich via toonaangevende dynamische distributie-
vormen bezig met het distribueren van non-food produkten.

Op korte termijn zoeken wij voor
onze vestiging te Vorden

5 PRODUKTIEMEDEWERKERS(STERS)
Takenpakket:
- het bedienen van automatische montage machines;
- het bedienen van verpakkingsmachines.

Functie-eisen:
- opleiding LTS;
- leeftijd 16 tot 20 jaar;
- eventueel ervaring met soortgelijke werkzaamheden.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming
met het niveau van de functie.

Kandidaten, die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken
wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Dhr. H. de Groote.

NEDAC-SORBO GROEP BV, Postbus 12, 7250 AA VORDEN. tel 05752-7222

WIJ ZETTEN HET MES IN DE PRIJZEN
VOOR UW VAKANTIE KOFFER!!

VAN AF HEDEN KOOPT U GULDENS VOORDELIGER

DAMES AFDELING
Mantels NU v.a. 79,-
Blazers NU v.a. 79,-
Japonnen NU v.a. 69,-
Pakjes NU v.a. 98,-
Rokken NU v.a. 39,-
Blouses NU v.a. 25,-
Pullovers NU v.a. 49,-
Pantalons NU v.a. 35,-
Jacks NU v.a. 79,-

HEREN AFDELING JONGE MODE
Pullovers NU v.a. 49,- Kinderjacks
Pantalons NU va 69,- NU 25,-49,-69,-89,
Jacks NU v.a. 98,-
Overhemden K/M
NU v.a. 19,95

G R ATI S KOFFIE

Kinderpantalons
29,- 39,- 59,-
Sweatshirts v.a. 25,-
Polo's + T-shirts
va 17,50

Modecentrum

VRIJDAGS OPEN TOT 9.00 UUR
OOK OPEN VAN 6-7 UUR
MAANDAGS GESLOTEN

Ruurlo

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

OPEL CORSA 3-drs. 12S LS 31.000 km, 1e eig.
OPEL CORSA 3-drs. 1 2S LS 20.000 km, 1 e eig.
OPEL CORSA 4-drs. 1 2S GL 20.000 km, 1 e eig.w

OPEL KADETT-D 3-drs. 1 2S Spec. 69.000 km, LPG
OPEL KADETT-D 3-drs. 1 2S Spec. 62.000 km
OPEL KADETT-D 3-drs. 1 6D 124.000 km, Diesel
OPEL KADETT-D 3-drs. 1 6D 125.000 km, Diesel
OPEL KADETT-D 5-drs. 1 3S 60.000 km, 1 e eig.
OPEL KADETT-E 5-drs. 13S LS A 77.000 km
OPEL KADETT-E 5-drs. 12S LS W 24000 km
OPEL KADETT-E 3-drs. 1 2S LS 46.000 km, 1 e eig.
OPEL KADETT-E 3-drs. 1 2S LS 46.000 km, 1 e eig.
OPEL KADETT-E 4-drs. 13S GT ̂  28.000 km, LPG, 1e

^^tr

OPEL ASCONA-C 4-drs. 1 6D 192.000 km, Diesel
OPEL ASCONA-C 2-drs. 1 6S 129.000 km, LPG

OPEL REKORD 2-drs. 20S 148.000 km, LPG
OPEL REKORD 5-drs. 20S 96.000 km, LPG
OPEL REKORD 4-drs. 20S 90.000 km, 1e eig.

"©- Eü OPEL- Service WA J.

2-' 86
3-' 86
6-' 86

5-' 84
7-'82
7-'82
1-'83
5-'84
1-'85
1-'85
2-' 86
4-' 86

eig. 5-'87

1-'83
6-' 83

4-' 81
6-' 84
4-' 86

VREEMDE MERKEN:

VW POLO C 3-drs. 1300
9.300 km, 1e eig., 1-'87

VW GOLF 3-drs. LX
123.000 km, Diesel, 7-'83

VW JETTA 2-drs. 1600
125.000 km, Diesel, 4-'81

FORD ESCORT 5-drs. 1300
42.000 km, 1e eig., 4-'84

FORD SIERRA 3-drs. 2.0
120.000 km, LPG, 6-'85

MITSUBISHI GALANT
4-drs, 2.3 D
155.000 km, Turbo Diesel, 3-'84

RENAULT 11 3-drs. 12
37.000 km, 4-'86

-."KOOI Q|fll
\^£ JUliJ Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM OPEL

Off. OPEL-ISUZU-dealer TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer

ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Op vakantie?

NeemMalSOVit
Maaltijdkoeken mee!
Verkrijgbaar bij uw Mal-
sovit-bakker:

GEVRAAGD:
Naweide voor
paarden en pony's

+ TE KOOP GEVRAAGD:
hooigras

Dekstation en Fokstal
NIEUWMOED
Ruurloseweg,
Kranenburg/Vorden, tel. 6766.

Schoonmaak- en
Schoorsteehveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13. Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Echte Bakker
VAN ASSELT

' • . ' iFWFG 18 VORDIN III 1.184

mei
Televisie

reparaties
direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i IELEVISIF VlDrü

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

DE VALEWEIDE
3 AstilduS (Spirea) 10,-

5 Geraniums 10,-

2 Calanghoë's 5,-

1 bos Chrysanten 4,95
24 VLUTIG LIESJE. PETUNIA'S,
SALVIA'S. AGRATUM, BEGONIA'S voor 12,75 (per soort)

32 LOBELIA, ALYSIUM, AFRIKANEN voor 12,75 (per soort)

Kwaliteit is Jonker kwaliteit
10 Hamburgers 10,-
4 Metworsten 12,-

100 gram Snijworst
Ardenner

Ogram boterhamworst
100 gram Leverworst

UW SLAGER

HANS JONKER

samen
3,-



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

P interieuradviseur
a. n

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwefer
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

=k l' = II =k l' =
snackbar

Ruurlo

Na 71/2 Jaar met ons te hebben samengewerkt,
gaat Leny aan het eind van dit jaar met zwangerschapsverlof.

Wij vragen daarom voor z.s.m. een

NETTE VRIENDELIJKE
MEDEWERKSTER (ca. 17 jaar)

zodat er een ruime inwerkperiode mogelijk is.

Wij bieden een leuke baan met een 40-urige werkweek.

Heb je interesse,
bel dan even voor een gesprek:
tel. 1532, Kerkplein 14, 7261 AZ Ruurlo.

-=. Voor service en kwaliteit
••••

snackbar

langElaar

vrijetijdskleding
| BINNENKORT OOK IN AALTEN |

TOT MILJONAIR?

Ben je tussen de 11 en de 16 jaar?
Krijg je zakgeld? Verdien je regelma-
tig bij? Mooi zo. Speciaal voor jou
heeft de bank met de S een prima
spaarvorm: de Piek-Fijn Rekening.

Geld opnemen, contributies over-
maken, abonnementen betalen... dat
kan allemaal met je eigen bankpas en
-formulieren. Alle bankgemakken en
een extra hoge rente op de koop toe.

Daarnaast krijg je een handige
bankbox om je spullen overzichtelijk
in op te bergen, vier maal per jaar het
Piek-Fijn Magazine, boordevol
nieuws over pop, sport, strips, radio,
tv, posters, enz.

Als je zakgeld krijgt of begonnen
bent met geld verdienen, kom dan
even langs. Dat is een verstandige,
winstgevende stap in je loopbaan.

Begin goed met
een Piek-Fijn Rekening!

bondsspaarbank
Centraal en OTstelijk Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Ottertoostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

m jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

DAMES
FANTASIEBROEK

MET ELASTIEKEN BOORD

Uitgewerkt model

Kleuren: wit, parelgrijs

FOCUSPRIJS:

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

LET OP
NOG 3 DOLLE DAGEN
MET NOG VELE KOOPJES

EN DAN GAAT ZATERDAG 25 JUNI
ONZE DEUR DICHT.

Wij willen u allen bedanken
voor het vertrouwen in de afgelopen
bijna 65 jaar in onze zaak

Fa. J. Kerkwijk en Zn
Complete woninginrichting
Dorpsstraat 20 - 7261 AW Ruurlo

Ons nieuwe adres is:

Leeuwerikstraat 8
7261 AG Ruurlo

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

_ N u r c j (i.iHcf.tr,i.Il

— m / ^b l K Vi.ti l .-ri

fons jansen
erkend gas- en water-technisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen


