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Wolborgh Projectontwikkeling uit Hengelo nieuwe eigenaar

Klooster in Kranenburg verkocht
W E E K E N D D I E N S T E N

Het klooster in Kranenburg is ver-
kocht. De nieuwe eigenaar is
Wolborgh Projectontwikking uit
Hengelo. Afgelopen vrijdag werd bij
notariskantoor Kamps en Van Exel
in Doetinchem het koopcontract
getekend. Op dit moment wonen er
nog zeven franciscanen op het uit
1902 daterende klooster. In het
koopcontract is geregeld dat de
Minderbroeders nog tot augustus
1998 in het klooster kunnen blijven
wonen.

Direkteur Gerrit Hulshof van Wol-
borgh Projectontwikkeling laat weten
dat de gesprekken met het klooster pas
in april van dit jaar op gang kwamen.
Hulshof is de schoonzoon van de in
Kranenburg geboren Fons Wolbert.
"Het klooster was in eerste instantie
met een andere gegadigde bezig. Toen
dat niet doorging, kwamen wij in
beeld. Het mag duidelijk zijn dat het
nu nog te vroeg is om te zeggen wat wij
precies met het klooster gaan doen.
Wij hebben eenjaar voor uitgetrokken
om dat eens rustig te bekijken, maar
het zou heel goed kunnen dat we in de
loop van het jaar al wat meer duide-

lijkheid hebben over de invulling van
het klooster", aldus Hulshof.

Momenteel is Wolborgh in overleg met
diverse instanties om tot een geschikte
invulling van het voormalige klooster
te komen. De ideeën die Wolborgh ten
aanzien van het hergebruik van het
klooster heeft variëren van museum
tot galerie en van atelier tot het ver-
huur van kantoorruimtes en woon-
ruimtes. Wolborgh Projectontwikke-
ling is op dit moment om gesprek met
diverse gegadigden die eventueel hun
intrek willen nemen in het klooster.
Om wat voor bedrijven of particulieren
dit gaat, wil direkteur Gerrit Hulshof
niet zeggen. "Ik heb geen zin om valse
verwachtingen te wekken. Op dit mo-
ment is nog gewoon alles mogelijk. Het
is wel zo dat wij het karakter van het
klooster niet willen veranderen. In de
praktijk betekent dat dus dat er geen
grote verbouwingen gaan komen waar-
door het aanzicht van het pand dras-
tisch verandert", zegt hij.
Verderop in deze krant een uitgebreid
gesprek meflkfdiaan Theo Koopman
en pater Frirs van Halderen van het
klooster in Kranenburg.

J.W. Regelink (CDA) dringt aan op snelle nieuwbouw

Gemeente start in augüf tus met
uitgifte van kavels in Vierakker
De heer J.W. Regelink (CDA) drong
er in de commissievergadering van
dinsdag 17 juni op aan om zo snel
mogelijk te beginnen met de uitgif-
te van kavels op het voormalige ter-
rein van de Willibrordusschool in
Vierakker. Wethouder D. Mulderije
zei "daarop dat ook het college haast
wil maken met de nieuwbouw in
Vierakker. Toch zal de gemeente
Vorden niet eerder dan in augustus
beginnen met de uitgifte van de
drie kavels.

Wethouder D. Mulderije liet tijdens de
commissievergadering weten dat op 12
mei al contact is gezocht met een slo-
per. "Maar doordat het sloopbedrijf de
afgelopen maand een andere grote
klus had, is de sloop van de Willibror-
dusschool enige weken uitgesteld.
Maar ik heb gezien dat de hekken er in-
middels omheen staan en dat betekent

dat ze dus spoedig met de sloop zullen
beginnen", aldus Mulderije.
Hierna kan volgens wethouder Mul-
derije het vervolgtraject in werking
worden gezet. "Op dit moment weten
we nog niet precies hoe groot de kavels
worden. We hebben daar pas meer
zicht op als de sloop van de voormalige
Willibrordusschool achter de rug is.
Dit is ook de reden geweest waarom we
nog niet met de uitgifte van de kavels
begonnen waren. Je kunt moeilijk de
mensen laten inschrijven op een kavel
terwijl je nog niet eens weet hoe groot
deze wordt."

De gemeente Vorden wil het terrein
van de voormalige Willibrordusschool
invullen met drie vrijstaande wonin-
gen. De gemeente zal de kavels in eer-
ste instantie aanbieden aan mensen
die een binding hebben met Vierakker
of Wichmond.

Nü boeken
is geld besparen!
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Jong Gelre
Jong Gelre houdt vrijdagavond 27 juni
een barbecue-avond welke gehouden
wordt bij de familie Hulstij n in Vorden.
Voor deelname kan men bellen 55 66
29 of 55 1932.

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 25 juni om 17.00 uur te worden ingeleverd.

De Redactie

Hervormde Gemeente
ZoiK/i ig 29 j u n i 10.00 uur Ds. H. Wester ink . M.m.v.
Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior. Na al'
loop van de dienst koffiedrinken in "de Voorde";
19.00 uur Zangdienst in de Ned. Herv. Kerk. Over-
denking: dhr. A. Treuren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag29juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, af-
scheid kinderkerk, gezinsdienst m.in.v. jongeren.

Gereformeerde Kerk Vorden
Xoiuidg 29 juni 10.00 uur Ds. HA Speelman; 19.00
uur Zangdienst N.H. Kerk, dhr. A. Treuren.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag28juni 17.00 uur Eucharistieviering.
'/.atuhig 29 j u n i 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Kranenburg
/(HiTiIng 2x j u n i 18.30 uur Eucharistieviering,
Schoolviering m.m.v. de Vordering.
Zondag 29 juni 10.00 uur Woord- en C o m m u n i e -
viering, m.m.v. Herenkoor.

Weekendwacht Pastores:2(kwjinn' Fr. B. Broek-
man. Vierakker. Tel. (0575) 44 12 86.

Huisarts 28-29 juni dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende gevallen is er op za terdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U k u n t dan_ppbellen ( / .onder af-
spraak) komen of een dr^^vulc v i s i t e aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die^^rt tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne a l t i j d éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 28-29 juni tot 12.00 uur J.H. Hagedoorn.
Lochem, tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur a l leen
voor spoedgevallen z a t e r d f c M i zondag 11.30
12.00 u u r.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyei hoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 2X 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur . K i n d e r a f d e l i n g voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur . Hart bewaking en intensive care
dagel i jks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg) . K r a a m a f d e l i n g 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-, za terdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 u u r .

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nach t ) .
A l a r m n u m m e r 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te I.ochem. Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, te l . (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige /aken op a fspraak .
Tel. (0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, k ru iswerk en gezinsverzorging , 24
uur per dag bere ikbaar via telefoonnummer
06-8806 ( 2 ( ) c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Him> voor thuisverpleging 24 uur per dag, t e l . (0575)
51 64 6:5.

/ Wmlcrsu' / jk le l . (054:5) 531053.

Pedicure
l.. Hvers Jansen , le l . (0575) 462515. mevr. Kamp-
horst t e l . (0575) 553472 en mevr. M o k k i n k -
Kastee l , t e l . 556908.

Diëtiste - natiiurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
1- iken laan 2()a, Ie l . 55 67 67. Telefonis t -h spreek-
uur ma. van 9.00 10.00 u u r , wo. l 8. 00- 1 9. 00 u u r .

Gehandicapten Platform Vorden
Hlke I e d i n s d a g in de maand s p r e e k u u r van
14.00-16.00 uur bi j SWOV-kantoor , R a a d h u i s -
s t raat . Info 55 33 -18.

Maatschappelijk werk
/ .utphenseweg l c, Vorden. t e l . (0575) 552129,
sp reekuur maandag t /m v r i j d a g 8.30 9.30 u u r .

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

Slachtofferhulp te l (0575) 54 12 22

Taxidienst Tax ibedr i j f Tragter , le le loon (0575)
551256.

Oost Nederland I n fopun t in b ib l io theek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 u u r ; woens-
dag 13.30-17.30 u u r , vr i jdag 13.30-17.30 uur .

Monuta Stichting rouwcent rum Het Jebbink
4a, t e l . (0575) 55 2749.

Begrafeiiisdieiist meidadres t e l . 06-8212240.

Staiikmeldingsnummer voor heel Ge lde r l and ,
t e l . (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend d insdag 13.30 20.30 uu r . 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
Oju 'Mi i igs l i jdc i i Uit leen pos t Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 u u r ; zondag 11.00-12.00 u u r .

VW-kantoor tel. 55 32 22
Open ings t i j den : maandag t /m vr i jdag 9.30 tot
17.30 u u r ; zaterdag 9.30 tot 15.00 uu r .

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vr i jdag 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 Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur . Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-1 1.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



'Open Huis5

8
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Ter gelegenheid van de open dag wordt er om 13.00
uur een speciale tocht georganiseerd voor skeelers, in-
Ime skates en rolskiërs, in samenwerking met RjPVT.
Inschrijying in de winkel aan de Zutphenseweg 8 tot

M^ uur.
Kosten: jeugd t/hi 12 jaar f5,-, 13 jaar en ouder f %50

SPORT EN
RECREATIE

Zutphenseweg 8
Vorden

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

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

• Te koop: zware aanhang-
wagen i.z.g.st. f 675,- 127 x
200 cm; hondenkar 75 x 110
cm f 250,-. Tel. (0575) 44 19
00

• Vakantie-aanhanger. T.k.a.
aanhanger met deksel, afm.
bak 80 x 125 x 45 cm f 485,-.
Tel. (0575) 55 18 32

• Te koop: Top Bauer Ska-
tes, maat 37, z.g.a.n., nieuw-
waarde f 600,- nu voor f 400,-
incl. Bauer beschermset. Tel.
(0573) 45 32 46 (na 18.00 uur)

• Te koop: mooie witte
cavia-kooi, nieuw f 75,- nu
voor f 45,-. Reiskoffertje
voor f 10,-. Tel. (0573) 45 32
46 (na 18.00 uur)

• Hebt u oud ijzer? Bel Pep-
pelinkhausen, telefoon (0575)
55 29 16

• Te koop: 2 ha kuilgras. G.
Enzerink, Lankampweg 1, Vor-
den, tel. 55 10 79

• Gezellige dag uit?! Zon-
dag 6 juli is er de 9e Vordense
klootschietmarathon 10 km,
voor buurten, straten, families,
bedrijven enz. Org. Buurtver-
eniging Delden. Klassen: he-
ren 10 uur; dames en ge-
mengd 10.45 uur. Max. 1
bondslid per team. Start en
finish bij de 'Vordense Pan',
Hengeloseweg 14, Vorden.
Opgave voor: 5 juli bij Dick
Regelink 55 13 28

• Oriëntatiewandeling door
Oranjevereniging Medler Tol
op zaterdag 28 juni. Start
20.00 uur bij 't Wapen van 't
Medler

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

• Te koop: zware aanhang-
wagen i.z.g.st. f 675,- 127 x
200 cm; hondenkar 75 x 110
cm f 250,-. Tel. (0575) 44 19
00
• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52'98 69
• Te koop: dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden, tel. (0575) 55 33 49

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk]

ister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Nieuw Nieuw Nieuw Lekker:

barbecue roerbaksalade
500 gram f S ,7 5

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Argentijnse
steak
f 1,98100 gram

WEEKENDAANBIEDIN6

Karbonades
5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ongerookte rauwe ham
100 gr. f 1,98

Ontbijtspek
100 gram f 1,39

ZATERDAG BIEFSTUKDA6

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85
MARKTAANBIEDING

bami of nasi

1 kilof6,25

MAANDAG DINSDAG

VERSE WORST
FIJN OF GROF

500 gram f 4j

1 kilo f 7,95

4 saucijzen +
4 hamburgers

samen f Oj

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Een geslaagde barbecue?
Wij zorgen er voort

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel . (0575)551470

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

^ Graan-
f jenever

'Hooghoudt
Fleuron

'3%j

JONGE!
BOLS

Mi

22AS\

•̂"™"̂ ™«djj
Floryn
Volkorenwijn

Gorter Rum
Bruin / Wit

•taf

Johnnie
Walker
Re J Liter

?glas

\
19.45

27.95

«/M.

Slijterij
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

w*

Royalty
VoJka
liter

34.95

25.95

Pe ühte Mijter ff hel beste begin rau elk geielllg sammiiti



Dankbaar en heel blij geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon

Martijn

Hij is geboren op 15 juni 1997

Zijn dolgelukkige broer en
ouders zijn:

Dennis
Xiaojing en
Zhi Min Cai

De Haar 26
7251 CG Vorden
Tel. 55 43 59

Wilt u beschuit met muisjes eten
laat het ons dan even weten

Zwei Paar Schuhe, gross bis
mittelklein,
gingen lange Zeit allein.
Nun gehen bald auf Schrift und
Tritt
zwei winzig kleine Schuhe mit.

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Erik
CHRISTIAAN HAROLD

16 juni 1997

Willem en Arlette
Ambagtsheer-Frey

Harschwendi 953
9104 Waldstatt
Zwitserland

Op 17 juni 1997 is onze doch-
ter en mijn zusje

Thara
ANGELIQUE
geboren!

Herbert, Angelique en
Yvet Rutgers-Sueters

De Haar 1
7251 CE Vorden

Vanuit de 'Zonnehoek' willen
wij een ieder die ons 40-jarig
feest tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt, hiervoor
heel hartelijk bedanken.

Gerdag en Jan
Lindenschot-
Oldenboom

Nijlandweg 1
7251 KK Vorden

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die, in
welke vorm dan ook, hebben
bijgedragen dat ons 40-jarig
huwelijk een onvergetelijke
dag is geworden.

Jo en Wim
Bouwmeester

Beumersteeg 4, Ruurlo

Hartelijk dank aan allen die,
op welke wijze dan ook, ons
50-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

G.J. Zweverink
H.G. Zweverink-
Mombarg

Vorden, juni 1997

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen, felicitaties
en cadeaus die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

Henk en Dienie
Klein Haneveld

'Klein Starink'
Dennendijk 11
7231 R D Warnsveld

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

88888888888888888888888888888888888^

Op zondag 6 juli a.s. hopen wij

Gerrit en Jennie
Bergsma-te Veldhuis

samen met ouders, kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te vieren.

Wij houden receptie van 16.00 t/m
18.00 uur in café-rest. 'De Keizers-
kroon', Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Fürstenauerstraat 2a
7261 PE Ruurlo

'Uitnodiging'

Na 21 jaar de sporthal en kantine
beheerd te hebben, gaan

Ab en Dini Jansen

nu genieten van de VUT.

Ter gelegenheid hiervan nodigen zij
u uit om op vrijdag 27 juni vanaf
17.00 uur een afscheidsborrel te ko- |j
men drinken in sporthal 't Jebbink. |

Tot dan!

Bi88S8S888S»8S§S|S888282888288828̂ ^

In plaats van kaarten
i

Op zaterdag 5 juli a.s. hopen wij ons
25-jarig huwelijk en 12'/2 jarig tuin- j|
jubileum te vieren in de tent op de l
tuin. |

U bent welkom op de receptie van
14.00 tot 15.30 uur.

Jan en Carla Hubers

FEESTAANBIEDING
Prachtige perkplanten en
eenjarig^zomerbloemen

NU f HALEN

3 BETALEN
Grote sortering, kassen vol
in alle kleuren en maten:

10 grote Vlijtig Liesjes
10 grote Afrikaantjes
op = op

f 6,
f 4,

KWEKERIJ - TUINCENTRUM

HUBERS BAAK
open: dagelijks 8-12 en 13-16 uur
zaterdags tot 16 uur, woensdags tot 12 uur

l.v.m. feest zaterdag 5 juli gesloten

NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW

CD Jon Bon Jovi
'Destination anywhere'

CD Car Classics 2

CD Hakkuh Flippuh 3
incl. gratis T-shirt!

Lectuur surprisekoffer
voor jongens of meisjes f 7,95

Natuurlijk bij

SPEELGOED ^^ IMÎ IM •_. A>
HUISHOUD- EN É^ • ^ îrz?E

sKHop o U c l EZ Ko
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

Op 28 juni 1997 is het 25 jaar geleden dat de familie Klein Bluemink
eigenaar werd van café-restaurant De Luifel in het hartje van Ruurlo.

Voor ons een gebeurtenis om meer dan gewone aandacht aan te besteden.
Vandaar dat wij hebben besloten om dit jubileum een feestelijk tintje

te geven met een receptie, die zal worden gehouden op

28 juni van 15.00 tot 18.00 uur.

Wij hopen u te mogen begroeten, of u nu komt als oude bekende,
of om kennis te maken met ons en on/e prachtige /aak!

Ruurlo, juni 1997 Hcnny en Marinus Klein B l u e m i n k

RESTAURANT

De Huif el BfflnlffiJI
DORPSSTRAAT 11 - 7261 AT RUURLO - TEL. (0573) 45 13 12

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afstand nemen doet ons zo'n pijn.

Na een welbesteed leven vol liefde en zorg voor
ons allen, delen wij u mede, dat na een liefdevolle
verzorging in verpleeghuis Zuytvenne, afdeling „'t
Velde" te Zutphen, na voorzien te zijn van het H.
Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

HARMANUS ANTONIUS
GERHARDUS STEENBREKER

Merman)

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: T.W. Steenbreker-Beening

Toldijk: Thea en Bart

•
Debby, Regina, Caroline,
Melanie

Doesburg: Annie en Freddy
Armand, Pascal

Vorden: Harrie en Gerrie
Ab, Mikkie

18 juni 1997

Smidsstraat 10
7251 XS Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
maandag 23 juni op de R.K. Begraafplaats te
Kranenburg.

Totaal verslagen zijn wij door het plotselinge over-
lijden van onze schoonzoon, zwager en oom

KAREL KOPPELMAN
ECHTGENOOT VAN ANNIE OVERBEEK

op de leeftijd van 45 jaar.

Vader en moeder,
broers en zus Overbeek
neven en nichten

Vorden, 19 juni 1997

Mnam • MnaiN • /wnam • /wnam •

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

HELP HET
GELUK'N

/Tel : 0570-61 l 899

OIRO DEVENTER

404040
VOOR KINDEREN

MET MINDER KANSEN

ZIJ

WERKEN
AAN HUN
IDEALEN!
VSO stuurt geen geld of graan

11,1.ir de Derde Wereld, m.ui

mensen. Zonder deze v.ik

mensen met werkervaring in

onderwijs, gezondheidszorg,

landbouw of techniek zi jn vele

hulpprojecten kansloos.

Gelooft u nog in u i

Solliciteer dan als VSO-

vrijwilliger. Of help een

vr i jw i l l i ge r op weg. Vraag nu

vso-
vriendenkrii

VSO
VSO Nali-rl.md

usir.iplein 142,
3514 AZ Utrecht

Telefoon 030- 2 7 6 9 2 3 1
Gironummer 92



£G B U L L E T I N y O R D E N

^
• ïeléjo<m gemeente; (0575)5574 74,

m Telefax gemeente: {0575)5574 44.

• Openingstijden Gemeente/tuis:
maandag tot en met vrijdag van
$J3O\iot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Openingstijden Bibliotheek:
|ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
f^tódag van 13.30 tot 1730 uur;
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur.
Burgemeester EJ.C Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen broek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 17 juni 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

de heer G.B. Bloemendal voor het ver-
anderen van een opslagruimte op het
perceel Het Hoge 22 te Vorden; r

de heer H.E. Bouwmeester voor het
bouwen van een vlcesvarkensstal op
het perceel Schut testraat 26 te Vorden;

mevrouw J. Wcntink voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel het
Leemgoor 24 te Vorden;

de heer G.B. Bloemendal voor het
geheel slopen van een garage en
diverse binnenmurcn in een woon-
huis/opslagruimte op het perceel Het
Hoge 22 te Vorden;

de heer E. Wesselink voor het geheel
slopen van een schuur op het perceel
Veldwijkcrweg l te Vorden.

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

FSCHEIDSBIJEENKOMST

Op l juli 1997 maakt Ab Jansen
gebruik van de VUT-regeling en stopt
hij met zijn werk als beheerder van
Sporthal 't JeWfcik. Ook beëindigen Ab
en Dini JanWn op die datum het
beheer van de kantine in de sporthal.

Op 27 juni a.s. vanaf 17.00 uur heeft u
de gelegenheid afscheid van Ab en Dini
te nemen in d^kantine van de sport-
hal. W

NGEKOMEN BOVWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

4. de heer F. Ebbink, Wildenborchseweg 32, 7251 KJ Vorden,
voor het plaatsen van extra ligboxen op het perceel Wildenborchseweg 32
te Vorden;

5. Bakkerij Berendsen, Dorpsstraat 11, 7251 BA Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit brood- of banketbakkerij
milieubeheer op een reeds opgerichte brood- of banketbakkerij op het
perceel Dorpsstraat 11 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

6. v.o.f. Weenk-ter Maat, Scholtenweg 6, 7261 KC Ruurlo,
voor het plaatsen van een overkapping op het perceel Stationsweg 16 te
Vorden;

7. de heer F.B.W. Bleumink, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden,
voor wijziging in een bouwplan op het perceel Dorpsstraat 12 te Vorden.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 6 en 7 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR BEDRIJFSHAL AMBACHTS-
WEG3

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
10, lid 8 sub. e vrijstelling te verlenen van artikel 10, lid 3.1 sub. e van het bestem-
mingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" voor het oprichten van een bedrijfshal
aan de Ambachtsweg 3.
De vrijstelling maakt het mogelijk de bedrijfshal te plaatsen op 5 meter van de
openbare ruimte in plaats van de in het plan voorgeschreven 10 meter.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 26 juni 1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester en weth^ders kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELIRKEE

In verband met een buurtfeest in de omgeving van de Hamminkweg is de
Hamminkweg vanaf perceelnr. 9 tot aan de Deldensebroekweg op 27 juni 1997
van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle bestuurders.

Verkeer zal worden omgeleid over de Spiekerweg en de Deldensebroekweg.

Naam

Stichting
Het Geldersen
Landschap

H. Smedinga en
M. Lcttcric

Bouwadres

Vordcnscboswcg 5
Vorden

het Jcbbink 55
Vorden

Datum ontvangst Omschrijving

12-06-97

C.W. Winkclman Prins Clauslaan 2
Vorden

16-06-97

16-06-97

plaatsen van een
vierroeden hooiberg

veranderen van een
garage/berging

vergroten van een
woning

Deze bouwiHinvrngcn kunl u t ijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtel i jke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vordeii, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 27 juni tot en met 25 ju l i 1997 ter inzage:

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

1. de heer R.A. Kluit, Dorpsstraat 28, 7234 SP Wichmond,
voor het oprichten van een herstelinrichting voor motorvoertuigen op het
perceel Dorpsstraat 28 te Wichmond;

2. Visser Mode b.v., Burgemeester Gallcestraat 9, 7251 EA Vorden,
voor het uitbreiden van een verkoopruimte op het perceel Burgemeester
Gallecstraat 9 te Vorden;

3. de heer H. Sahin, Zutphenscweg l, 7251 DG Vorden,
voor het plaatsen van een terrasschcrm op het perceel Zutphensewcg l
te Vorden;

NGEZAMELD AFVAL

In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel en wat voor afval er in de jaren 1994,
1995 en 1996 is opgehaald.

KCA h. a. h. kg
KCA Winkels kg
KCA Werf kg
Oud Ijzer ton
Oud papier ton
Koelkasten st
Landbouwfolie t
Glas ton
GFT ton
Grijs Afval ton
Grof Grijs ton
BouwSloop m'
Vecgafval ton
Marktafval ton
Plantsoen ton
(incl snocihout
en
slootvegetatiatie)
Kleding kg
Kerstbomen st

1994
3074
2770
6150

32
524
163

18
156

1227
1559

161
3246

108
8

143
15

720
Asbest ton
Metaal (incl. blik) ton
Hout ton
Kringloop ton
Kolkenslib . ton
Zwerfvuildag ton
Puin
Snoei/tuinafval

1995
2509
2318
7013

25
499
147
26

188
1252
1032
271

61
100

8

202
23

575
20
6

32
27
25

61
203

1996
3162
941

9734
25

576
64

—
169

1264
1690
109

19
100

—

368
30

353
28
26
28

109
-

2,6
367
255



AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 23 JUNI T/M ZATERDAG 28 JUNI 1997

RUNDERBAKLAPPEN
SLAVINKEN
RUNDERBIEFREEPJES

SPAANSE HANDSINAASAPPELEN
AARDAPPELEN Nicola
HANDAPPELEN Jonagold

1 kilo van 22,90 voor

8 stuks nu

1 kilo van 22,90 voor

16,98
7,98

19,90

net ft 2 kilo van 4,98 voor 3,98

2,5 kilo van 3,98 voor Z,9ö

1 kilo van 2,98 voor 1.49

Snijverse Vergeer-kaas

KOMIJN JONG BELEGEN 500 gram van 6,95 voor 5,95

CASTELLO BLUE 100 gram van 3,20 voor 2,99

Snijverse vleeswaren

BERLINER 100 gram van 1,69 voor 0,98

BAMI-PAKKET 350 gram 3,99 NASI-PAKKET 350 gram 3,99

TJAPTJOY 300 gram 4,99 FU YONG HAI 400 gram 4,99

BABIPANGANG 350 gram 4,99

Compl. maaltijden Struik div. srt., 400 gr. van 4,99 voor 2,99 (40% korting)

Edah maalt.SOepen div. smaken, 800 ml. van 1,99 voor 1,49 (25% korting)

OmO naVUlpak ultra of coior, 1700 gram, van 14,99 voor 9,74 (35% korting)
OIT DE DIEPVRIES:

Vlaamse frites 1 kilo van 2,49 voor 1,49 (40% korting)

Engelse drop 400 gram van 2,49 voor l ,99 (20% korting)

250 gram nu l ,99

175 gram nu 4,79

275 gram n^^ t ,99

250 gram nu u,49

Laatste week wan de waardebonfolder met leuke kortingen.
Heeft u geen bon ontvangen, vraag Diana of Jeanet

van de vleeswarenafdeling

Is uw vakantie in
augustus gepland?
Nu, annuleer het dan maar |

want in augustus staat er iets
spectaculairs te gebeuren
bij Edah G. Botterman BV

Denk aan onze openingstijden: Ê
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uu"
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

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

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

ABN AMRO De bank
De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank vt>or lenen
Debank voor beleggen

4

Wijziging openingstijden
Met ingang van 30 juni 1997 zullen onze ope-
ningstijden als volgt worden gewijzigd:

Maandag 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 17.00 uur

Woensdag 9.00 tot 17.00 uur
Donderdag 9.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Raadhuisstraat l, Vorden, tel. (0575) 55 18 86

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

EUWE NAAM KLASSE ALS VANOUDS
de lekkerste uit nieuw zeeland

KIWI ^f^a
voor12

het fijnste zomerfruit

NECTARINES

voor de lekkerbek..

RABARBER
vruchtencompote

een topper

ElvonCOLUMBUS
salade

Aanbiedingen
geldig van
23-6 / 28-6

bij besteding vonm= of meer GRATIS KOMKOMMER
R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Geopend ma. 10-18 uur; di. 8.30-18 uur; wo. 8.30-18 uur; do.
8.30-18 uur; vr. 8.30-20 uur; zat. 8.30-16 uur

en modieus
deze zonnebrillen.

Zoek het bij dé opticien!
* Killer Loop * Ray-ban

* Sir John * Polaroid

* Sting * Sergio Tacchini

OPTTCTFN 'Brilllen
*J* iv>l.C,l . contactlenzen

SIEMERINK •^e
e
r^e

z
r;

lver

T T TW / l ' T T T? TïJ U W-t/î lr!>lv - Barometers

Zutphenseweg 7 -Vorden -Tel.0575-551505



Voetverzorging in Vierakker
"Wat staat er op het bord aan de
IJselweg nummer 16 in Vierakker?"
Een vraag die vele passantan zich
sinds eind maart stellen. Welnu, op
het uithangbord staat "'t
Stamphuus" en het is van Ina
Wuestman, die sinds januari 1995
gediplomeerd voetverzorgster is en
haar fraaie praktijk in het achter-
huis heeft, daar waar vroeger de
paardestal was. Toen Ina van de
voormalige bewoners hoorde dat de
naam van het huis '" Stamphuus"
was, was de naam voor haar prak-
tijk meteen een feit.

Ina, die jaren ervaring heeft als A-ver-
pleegkundige in het ziekenhuis, is zich
steeds verder gaan verdiepen in de
voetverzorging. Voeten zijn mooi,
uniek, maar hebben vooral een belang-
rijke functie. Helaas wordt dit door
veel mensen onderschat. Uit ervaring

weet Ina dat mensen aan pijnlijke voe-
ten wennen en ermee doorlopen. Zij
weten niet meer hoe aangenaam het
voelt om zonder pijn ten gevolge van
overmatig eelt, likdoorns, kalknagels
en ingegroeide nagels te lopen.

Daarbij moet men ook beseffen dat
door pijnlijke voeten een verkeerde
houding aangenomen kan worden,
waardoor weer rug- of nekklachten
kunnen ontstaan. Dus voorkomen is
beter dan genezen. Ina onderstreept
haar deskundigheid door klanten zo-
nodig te verwijzen naar huisarts of po-
dotherapeut. In korte tijd heeft Ina een
brede kennis opgedaan in de voetver-
zorging. Zo volgde ze de cursus voor
voetbehandeling van mensen met dia-
betes. De voeten van diabetes patiënten
kunnen namelijk extra kwetsbaar zijn
en hierdoor is een speciale behande-
ling geboden.

Ook kunt u gewoon uw voeten heerlijk
laten verwennen door middel van een
voet-peeling (het verdunnen van de
hoornlaag met behulp van een scrub-
creme) en/of een ontspannende massa-
ge. Hier knappen u en uw voet van op.
Iets nieuws op gebied van voetverzor-
ging is de pedique: een methode om
een flexibele kunstnagel aan te bren-
gen. Dit produkt is speciaal ontwikkeld
voor de beschadigde c.q. afgebrokkelde
nagel. Want ook mooie voeten behoren
tot een verzorgd uiterlijk.

Al met al genoeg redenen om de vol-
gende keer als u het bord aan de
IJselweg ziet staan, te stoppen en een
bezoek aan "'t Stamphuus" te brengen.

Mensen die meer informatie of een af-
spraak willen kunnen het beste telefo-
nisch contact opnemen (tel. 0575 -
527246).

Expositie 'Jong Talent'
uit Vorden in galerie
Openbare Bibliotheek
In de galerie van de openbare biblio-
theek zal van 28 juni tot en met zater-
dag 26 juli een expositie te zien zijn
van werk van jonge kunstenaars uit of
met "wortels" in Vorden. Het betreft in
alle gevallen werk van kunstbeocfc-
naars die nog niet eerder hun werk aan
een breder publiek hebben kunnen,
durven of willen tonen.
De openbare bibliotheek streeft ei-
naar om haar verantwoordelijkheid op
het gebied van cultureelverbreiding op
zinvolle en interessante wijze inhoud
te geven. Het is om die reden dat er in
de komende weken werk zal worden
getoond van enkele jonge en oudere
mensen die als beoefenaars van een
grafische vorm van kunstbeoefening
nog aan het begin staan van een be-
trekkelijk onbekende weg. Voor hen
geldt dat zij nog slechts een beschei-
den status als erkend talent bezitten.
Uw beleving van hun werk zou een
richt l i jn kunnen vormen voor hun toe-
komstige kunstuitingen. Het zal onge-
twijfeld een verdere stimulans zijn om
hun talenten verder te ontplooien.

Feestavond
De openbare basisschool in Vorden
geeft op woensdagavond 2 juli de jaar-
lijkse feestavond. Deze wordt gehou-
den in het Dorpscentrum.

Dieven en oplichters
staan centraal bij
jeugdleesprogramma
Kinderen die graag lezen over schur-
ken, boeven, dieven, moordenaars, op-
lichters en andere schurken kunnen in
de bibliotheek hun hart ophalen. Zij
kunnen meedoen met het leespro-
gramma "Gevaarlijk Spel".
Iedereen kan meedoen, ook kinderen
die nog geen lid zijn van de biblio-
theek. Lid worden kan namelijk altijd
en het kost niets. Wie zich voor het
leesprogramma aanmeldt bij de biblio-
theek, krijgt een deelnemerskaart met
daarop een aantal boeven. Elk gelezen
boek levert een sticker op, waarmee de
boef letterlijk achter de tralies ver-
dwijnt. Alle speurders die een volle
kaart bij elkaar lezen ontvangen een
oorkonde en een klein cadeautje.
Kinderen die pas hebben leren lezen of
kinderen die niet zo goed of graag le-
zen kunnen ook meedoen met het pro-
gramma. In de bibliotheek liggen na-
melijk ook leuke boeken die makkelijk
te lezen zijn. Het leesprogramma zal in
september afgesloten worden met een
feestelijke middag. Dan worden ook de
oorkonden en de cadeautjes uitgereikt.

Langs deze weg wil gym.ver. 'Sparta'
haar sponsors bedanken

De Groentevakman
D.A. Drogist

Super Yvonne en Wilbcrt

Handelsonderneming
Schildersbedrijf

Restaurant
Café

Tuincentrum
IJssalon

Drukkerij

J. Huitink
Ten Kate
ondanks alle drukte
rondom de verhuizing en
opening van de nieuwe Super
J. Weigraven
Peters
't Olde Lettink
't Praothuus
Vorden
Kerkepad
Weevers

Mede dankzij jullie steun en hulp kunnen we weer terug kijken
op een geweldige 30e Avondvierdaagse. Bedankt!

Fred Fransen zoekt
deelnemers voor
Nijmeegse vierdaagse
Eigenlijk was het zijn zus Lieneke
Visscher die hem op het idee bracht.
Toen begin deze maand een interview
met Lieneke Visscher in het Gelders
Dagblad stond over haar deelname aan
de Vierdaagse in Nijmegen, besloot
Fred Fransen van 't Proathuus in Linde
om ook mee te gaan doen. "Lieneke
loopt tegen de vijftig maar het lijkt
soms net alsof ze weer opnieuw jong
geworden is. Wat dat betreft is het een
echte Fransen. Hoe gekker hoe beter",
lacht Fred Fransen.

Het is voor Fred Fransen en Lieneke
Visscher de eerste keer dat ze meedoen
aan het wandelevenement in Nijme-
gen. Lieneke Visscher - eigenaresse van
Videotheek Castle -grijpt de Vierdaagse
aan voor een sponsoractie. In haar vrije
tijd is ze radiopresentator bij Berkel-
stroom FM 106 in Zutphen. Door mee
te doen aan de Vierdaagse zamelt ze
geld in voor de vervanging van allerlei
studio-apparatuur. Inmiddels hebben
de eerste sponsors zich al bij haar aan-
gemeld. Ook haar broer Fred Fransen
van 't Proathuus wil niet achterblijven.
"Ik maak in totaal 120 gulden over
voor de Berkelstroom. Dat bedrag sym-
boliseert het aantal kilometer dat ik
hoop te gaan lopen van 15 tot 19 jul i .

Verder bied ik alle mensen uit de ge-
meente Vordcn die meedoen aan de
Nijmeegse Vierdaagse na afloop een
etentje aan in 't Proathuus. Ze moeten
zich daarvoor alleen wel even van te vo-
ren bij mij aanmelden. Verder lijkt het
mij leuk om tijdens de Vierdaagse met
een groep te gaan lopen. Ook daarvoor
kunnen enthousiaste lopers zich bij
mij aanmelden", aldus Fred Fransen.

Staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan Vorden. In Hotel
Bakker kreeg ze een videoband en lesbrief aangeboden die door vier leerlingen van scholengemeenschap 't BeecJdand zijn gemaakt. Het gaat
hier om de leerlingen Marleen Wormgoor, Suzanne Timmer, Anoek Waarle en Kim Groot Kormelink. Dit viertal won vorig jaar de Future
Avvard waaraan een geldbedrag van vijfduizend gulden verbonden zat. Future Award is een initiatief van de landelijke organisatie Code-
name Future die bijzondere en vernieuwende projecten van middelbare scholieren met een subsidie mogelijk wil maken. Het eerdergenoemde
viertal wilde graag een videofilm maken over dak- en thuislozen. Dit resulteerde in een videofim van 23 minuten waarin naast openharti-
ge gesprekken het leven een groep daklozen in Nijmegen in beeld wordt gebracht. Het is de bedoeling dat de videoband gebruikt gaat wor-
den als voorlichtingsmateriaal op middelbare scholen. Een aantal scholen in Nijmegen heeftal belangstelling getoond voorde videoband en
de lesbrief. Staatssecretaris Netelenbos zei tijdens de bijeenkomst in Hotel Bakker dat ze zeer onder de indruk was van de videoband. "De vi-
deo zou in Hilversum niet misstaan hebben."



Rabobank
Reizen

Nü boeken
is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Mexico
Vertrek: t/m 31 augustus
8 dagen rondreis + 8 dagen Holiday Inn in Puerto Vallarte

La Palma
Vertrek: 4 en 11 juli
15 dagen app. Los Rosalcs in Los Cancajos

Samos

nu voor f 2.495,m~ p.p

nu voor f f.C/iO,'— p.p

nu voor f i.O95,m~ p.p

Vertrek: t/m 17 juli en van 7 augustus t/m 11 september
8 dagen Hotel Samos Sun in Pythagorion op basis van halfpcnsion

Oostenrijk nu voor f 395,~~" p.p

Vertrek: 5, 12 en 19 juli
8 dagen 2 kamer-app. Mantl te Westendorf, eigen vervoer

Ga naar uw reizenverkopende Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl).

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutnl
1<JÉ1
B™.

Zutphenseweg 26 tel.
R k h u i s s t r a a t 21 tel.

Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd h

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen <& wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen <& wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak gratis
HEERSINK h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

EEN PERFECT
RESULTAAT BEGINT

MET EEN GOED ADVIES
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u Vakmanschap
en kwaliteit Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575) ^62319. Af

LENSELINK
S C H 4 D E R S B E O R I J F
Keijenborg
Telefoon (0575)4623 19

Zomerse aanbiedingen
Al meer dan 3 jaar

vlaaienfeest met echte
Limburgse vlaaien

deze week bereiken we het magische
aantal van 25.000!

Wie o wie is de gelukkige (̂
die de eer te beurt valt? ^

Want voor diegene hebben
wij een leuke en lekkere

verrassing in petto

TEVENS HEBBEN WIJ OP ALLE
VLAAIEN

DIT WEEKEND 10% KORTING

NIEUW IS DE PISTACHEVLAAI
heerlijk romig en met diverse noten gevuld
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

nu voor maar f 13,95

TIP VAN DE WEEK

NIEUW:
BRANDNETELBROOD

'n heerlijk bruin brood met een extra toevoeging
van brandnetels, pompoenpitten,

zonnebloempitten en lijnzaad.

Zie ook het artikel elders in dit blad.

f 2,5O
nu ter introductie è

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Knotsgekke actieweek
dinsdag 24 juni t/m dinsdag 1 juli

JONG BELEGEN KAAS kiio 8.98

BRIE 100 gram Q?9

GOUWENAAR LIGHT 30+ 500 gram 6.45

KINGSIZE PINDA'S 500 gram 2?5

Kijk en vergelijk!

Peanut delicatessen
Zutphenseweg 1 a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00 - 20.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur



Wolborgh Projectontwikkeling koopt klooster in Kranenburg:

Sluiting rustoord voor franciscanen
Het klooster in Kranenburg is ver-
kocht. De nieuwe eigenaar is
Wolborgh Pro-jectontwikkeling uit
Hengelo. Vrijdag werd bij notaris-
kantoor Kamp s en Van Exel in
Doetinchem het koopcontract gete-
kend. Op dit moment wonen er nog
zeven franciscanen in het uit 1902
daterende klooster. In het koopcon-
tract is geregeld dat de Min-
derbroeders nog tot augustus van
het volgend jaar in het klooster
kunnen blijven wonen. Het klooster
wordt door de Orde Franciscaner
Minderbroeders gebruikt als be-
jaardenoord. Diverse paters en
broeders in het klooster hebben
een groot deel van hun leven door-
gebracht als missionaris in ontwik-
kelingslanden. Wat Wolborgh
Projectontwikkeling precies met
het gebouw wil gaan doen, is nog
onbekend. Onze verslaggever ging
naar Kranenburg en sprak met gar-
diaan Theo Koopman en pater Frits
van Halderen. "Het aftellen is be-
gonnen", zegt gardiaan Theo
Koopman. "We zitten hier nu nog
met zeven franciscanen, maar het
zou heel goed kunnen dat we aan
het einde van dit jaar nog maar met
drie franciscanen over zijn. Want
degene die helemaal zijn aangewe-
zen op verzorging, mogen gerust
eerder vertrekken naar een ander
klooster-bejaardenoord", zegt gar-
diaan Koopman.

Het gesprek met gardiaan Theo
Koopman (73) en pater Frits van
Halderen (75) heeft plaats in een ui-
terst sober ingerichte spreekkamer.
Het tweetal woont al een flink aantal
jaren in het klooster in Kranenburg.
Frits van Haldercn sinds 1989 en pater
Theo Koopman werd in 1991 gevraagd
om overste te worden van het francis-
canenklooster. Toch kijken ze beide
heel verschillend tegen de sluiting van
het klooster aan. Pater Theo Koopman
houdt meer van het leven in de stad en
vindt het na zeven jaar in Kranenburg
te hebben gewoond helemaal niet erg
om naar het westen te verhuizen. Pater
Frits van Haldercn daarentegen was
het liefst in Kranenburg gebleven. "Dit
is gewoon een hele mooie plek om te
wonen. Het is rustig en Vorden kent
een pracht ige bosrijke omgeving.
Zoiets vind je nergens", zegt hij.

Toch is Van Haldercn wel zo realistisch
dat hij inziet dat het voor de orde niet
langer mogelijk is om het klooster in
Kranenburg open te houden. "Het
Provincialaat in Utrecht heeft om twee
redenen besloten om het klooster in
Kranenburg af te stoten. In de eerste
plaats neemt het aantal leden van de
orde af en komen er als gevolg daarvan
steeds meer kamers leeg te staan in de
verschillende kloosters van de
Franciscanen. Je zult begrijpen dat het

voor de orde te duur is om alle huizen
aan te houden. Daarnaast voldoet dit
klooster niet m^r aan de eisen die de
regering aan ^Paardenoorden stelt",
aldus Van Halderen.

Dit laatste betekent dat het Kranen-
burgsc klooster grondig gerenoveerd
moet worden.^üi daar hebben we ge-
woon het geld^kt voor. In totaal gaat
het om twee miljoen gulden. En dat
wordt te duur", legt gardiaan Theo
Koopman uit. De regels van de over-
heid met betrekking tot ouderenhuis-
vesting zijn in de loop van de jaren
steeds strenger geworden. "Om in aan-
merking te komen voor een gesubsi-
dieerde verzorgingsplaats moeten wc
de kamers vergroten en voorzien van
een toilet, douche en een keukentje. In
de praktijk betekent dit datje van twee
kamers één ruimte moet maken en dat
de elcctricitcit en de waterleiding moe-
ten worden vernieuwd. En dan heb ik
het nog niet eens over het dak. Want
ook daar moet hoognodig wat aan ge-
daan worden", zegt Koopman. Frits van
Haldercn vindt dat de regering veel te
weinig rekening houdt met de leefwij-
ze in kloosters. "Elke franciscaan heeft
de gelofte van armoede afgelegd. Dit
betekent dus dat wij genoegen nemen
met een kleine kamer met een bed, een
bureau en een kast. Wij hoeven hele-

maal niet zonodig een grote kamer
met alles erop en eraan. Wat dat be-
treft dwingt de overheid ons gewoon
een dure verbouwing a^^cgt hij.
Van Halderen steekt zijn teleurstelling
over de sluiting van het klooster niet
onder stoelen of banken. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat juist hij de
geschiedenis van hc^kloostcr in
Kranenburg op papier j^m het zetten
is. "Het is hier begonnen als een assis-
tentickloostcr", legt Van Halderen ui t .
"De Orde van de Franciscaner Min-
dcrbroeders was aan het begin van de-
ze eeuw flink gegroeid en op zoek naar
een rustige plek met meer bezinnings-
mogelijkhedcn. En dat werd dus
Kranenburg. Het klooster werd in het
begin bewoond door paters die assis-
tentie verleenden in verschillende om-
liggende parochies. Ze waren dus alle-
maal nog zeer actief. Doordat het aan-
tal franciscanen in de loop van de tijd
terugliep, werd het klooster in Kranen-
burg ruim twintig jaar geleden be-
dreigd met sluiting. Uiteindelijk heeft
de orde toen in 1977 besloten om van
het klooster een bejaardenhuis te ma-
ken", zegt Van Halderen.

Een groot gedeelte van de bewoners
van het klooster in Kranenburg heeft
in het verleden in de missie gezeten. Zo
werkte gardiaan Theo Koopman dertig

jaar in Indonesië en is pater Frits van
Halderen 25 jaar in India geweest. Het
mag duidelijk zijn dat de verschillende
achtergronden van de bewoners van
het klooster tot een heel gemêleerd ge-
zelschap leidt. "Eigenlijk zijn het alle-
maal eenlingen", legt pater Koopman
uit. "En dat is natuurlijk ook wel lo-
gisch. Met name van de bewoners die
in de missie hebben gezeten".

"Maar we doen wel een heleboel din-
gen samen hoor", vult Van Haldcren
aan. Het is niet zo dat wij hier op ka-
mers zitten en geen contact met elkaar
hebben. Nee, wij eten samen, we bid-
den samen en ook 's avonds komen we
bij elkaar in de recreatiezaal. Wat dat
betreft is het is wel een echte gemeen-
schap. Maar wel een gemeenschap van
mensen die allemaal een volkomen an-
dere achtergrond hebben", zegt hij.
Pater Theo Koopman betreurt het voor
andere Franciscaner Mindcrbroeders
dat ze in de toekomst niet meer in
Vorden kunnen genieten van hun wel-
verdiende rust. "Er lopen op dit mo-
ment in Nederland franciscanen rond
die nog actief zijn, maar straks als ze
wat ouder worden graag naar
Kranenburg willen verhuizen. Met na-
me voor die groep is het jammer dat
het klooster volgend jaar dicht gaat en
dat het hier dus afgelopen is".

Duitsers geven 7e Wim Kuiper Toernooi internationaal karakter

Bayer Leverkusen en Duisburg
versterken het deelnemersveld
Het 7e Wim Kuiper Toernooi van
voetbalvereniging Vorden krijgt
door de deelname van Bayer 04 Le-
verkusen en MSV Duisburg een in-
ternationaal karakter. Naast deze
twee Duitse teams doen verder ook
alle Nederlandse topclubs aan dit
toernooi voor D-pupillen mee.

Het 7e Wim Kuiper Toernooi vindt
plaats op zaterdag 16 en zondag 17
mei. In poule A gaan op 16 auggustus
vijf teams van start. Dit zijn Ajax, PSV,
KNVB District Oost, Sparta en MSV

Duisburg. In poule B voetballen W Vor-
den, Bayer 04 Leverkusen, Willem II,
WV Venlo en Feyenoord.

Voorzitter Jan Borgonjen van de Toer-
nooicommissie van WVorde'n zegt
zeer blij te zijn met de deelname van
de twee Duitse teams. "Ondanks het
feit dat het toernooi in deze regio al
een enorme uitstraling heeft, denken
wij dat dit door de deelname van Bayer
Leverkusen en MSV Duisburg alleen
maar versterkt wordt", aldus Jan Bor-
gonjen.

Keizerschieten voor alle schutterskoningen

Buurtvereniging Delden viert
gouden jubileum op 27 juni
De Deldense Buurtvereniging be-
staat 50 jaar. In het kader daarvan
zal het Deldense Buurtfeest van vrij-
dag 27 juni een extra feestelijk tin-
tje hebben. Naast de gebruikelijke
volksspelen zijn alle schuttersko-
ningen van de afgelopen vijftig jaar
uitgenodigd voor het zogenoemde
Keizerschieten.

Evenals voorgaande jaren worden de
festiviteiten van de Deldense Buurt-

vereniging gehouden op de boerderij
van de familie Vruggink aan de Ham-
minkweg. Er staan voor vrijdagavond
27 juni weer allerlei spelen op het pro-
gramma zoals kegelen, ringsteken,
doeltrappen en het vogelschieten. Het
bestuur van de buurtvereniging hoopt
op mooi weer en evenals andere jaren
zijn er weer prachtige prijzen beschik-
baar voor de winnaars. De muzikale
omlijsting van de avond is in handen
van "De Sleppers".



Internationaal
4, 5 en 6 juli 1997

Zestigjarig bestaan Achterhookse
Folkloredansers uit Ruurlo
De Achterhookse Folkloredansers
behoren tot de oudste folkloregroe-
pen van Nederland. De vereniging
werd in 1937 in het leven geroepen.
Dit jaar vieren dé Ruurlose boeren-
dansers hun zestigjarige bestaan.
Ter gelegenheid hiervan werd op 14
juni een receptie gegeven in De
Luifel en op 4, 5 en 6 juli kan ieder-
een genieten van een groot Inter-
nationaal Folklore Festival dat ge-
houden wordt in sporthal 't Rik-
kenhage aan de Fürstenauerstraat.

Koninklijke belangstelling
Reeds in het begin van de dertiger ja-
ren werden er bij café Kerkemeijer in
de Dijkhoek (Borculo) ouderwetse dan-
sen gedanst. De meeste deelnemers
van de groep kenden geen verenigings-
vorm. Natuurlijk bleef één en ander in
Ruurlo niet onopgemerkt. Vanuit de
plaatselijke middenstand kwam het
idee in Ruurlo een dansgroep te forme-
ren, die in ouderwets Achterhoekse
kledij oude dansen zou brengen om
hiermee de vreemdelingen, die met va-
kantie in Ruurlo waren, iets attractiefs
te bieden. Ruurlo zou hierdoor meer
bekendheid krijgen als vakantieoord.
Na de oorlogsjaren, in 1947, toen de
verbindingen met andere plaatsen in
Nederland beter waren, werd er in
april gedanst in de Haagse dierentuin,
in Scheveningen en op de Keizers-
gracht in Amsterdam.

Internationale bekendheid
De Ruurlose dansgroep kreeg grote be
kendheid in binnen- en buitenland. De
uitnodigingen voor optredens stroom-
den binnen. Er werd opgetreden in
Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Frank-
rijk, Engeland en Italië. Er werd gereisd
per bus of trein en in de latere jaren
ook wel per vliegtuig. Het aantal dan-
sen werd intussen uitgebreid. In de ja-
ren zestig werd Hannie Wentink dans-
leidster van de groep. Zij volgde specia-
le cursussen bij de overkoepelende fe-
deratie van folkloregroepen. Tot de dag
van vandaag draagt zij vol overgave de
dansen over aan de zevenendertig le-
den tellende Ruurlose dansgroep. Voor
haar staan daarbij correctheid en stipt-
heid hoog in het vaandel. Momenteel
hebben de Achterhookse Folkloredan-
sers dertig traditionele dansen uit de
streek op hun repertoire. Zij dansen op
accordeonmuziek die gespeeld wordt
door vier muzikanten, allen leden van
de dansgroep.
Er volgden in de loop van de jaren di-
verse internationale folkloristische fes-
tivals in Ruurlo, die door duizenden
mensen werden bezocht. Jaarlijks is
een buitenlandse dansgroep te gast in
Ruurlo. Dit jaar waren het Denen. Op
hun terugreis namen de Denen de be-
kende Achterhoekse kloten mee naar
huis, die in Denemarken regelmatig
over straten en wegen zullen rollen.
Het is leuk om te weten dat een stukje
Achterhoekse traditie in Denemarken
wordt uitgeoefend. De Achterhookse
Folkloredansers hebben kennisge-
maakt met veel culturen over de gren-
zen, maar nooit vergeten tegelijkertijd
de Achterhoekse cultuur uit te dragen.
Zij zijn als het ware ambassadeurs van
Ruurlo. Zij treden dit jaar twee keer op
in Duitsland en nemen deel aan een

festival in Portugal. Volgend jaar bren-
gen zij een tegenbezoek aan Denemar-
ken.

Bewaren cultuurgoed
De Ruurlose dansers hebben zestig jaar
geprobeerd oude dansen en oude ge-
bruiken te bewaren en over te dragen
aan jongere generaties, zodat ook zij
de culturele waarden van het verleden
zouden begrijpen en zo kunnen genie-
ten van het mooie uit vervlogen tijden.
De kinderen van de leden worden al
vroegtijdig bij het folkloregebeuren be-
trokken en volgen veelal later hun ou-
ders op. Zo behoren de huidige voorzit-
ter en zijn vrouw, Hans en Gerry Lu-
sink, tot de derde generatie die mee-
danst.

Avondvullend programma
De Achterhookse Folkloredansers zijn
nog steeds bijzonder actief. Naast de ve-
le optredens in binnen- en buitenland
organiseren^ij elk jaar de alom beken-
de Ruurlos^Praderie. Ieder jaar is dan
een andere buitenlandse dansgroep te
gast in Ruurlo. Daarnaast verzorgen zij
tevens avondvullende programma's
met oude, traditionele dansen, er
wordt een^dedingshow gegeven, ge
dichten wd^bn voorgedragen, enkele
schetsjes opgevoerd en er wordt gemu-
siceerd. Het is duidelijk dat de 'tuug-
kiste', waarin de traditionele Achter-
hoekse kledij wordt bewaard, regelma-
tig wordt uitgepakt en Weer ingepakt!

wenh r̂st
AUTOSCHADE-

HERSTELBEDRIJF
GEBR. ROUWENHORST

SCHADE .TAXATIE .EXPERTISE
Eigen schadevervoer

Wij werken met de meest
moderne richt-, meet- en

spuitapparatuur
Bleumkeskamp 3 • 7261 AS Ruurlo • Tel.

(0573)451545

Installatietechniek

BESSELING
radio & televisie • elektronische

huishoudelijke apparatuur
elektra • gas • water

loodgieterswerk • sanitair
centrale verwarming

luchtbehandeling • airconditioning

Lid VN l en UNETO

Voor al uw
installatiewerk

Dorpsstraat 4 • Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 28

Programma
VRIJDAG 4 JULI
16.45 uur officiële ontvangst van delegaties

van de deelnemende dansgroepen in her gemeentehuis door burge-
meester J. de Groot. Tegelijkertijd zullen alle dansgroepen een optre-
den verzorgen in de kasteeltuin.

20.00 uur Internationaal Folklore Festival in de sporthal
Optreden van Ansamblul Folcloric 'Somesul-Napoca', uit Cluj-Napo-
ca, Roemenië
Grupo de Coros Y Danzas Virgin de La Fuensanta, uit Murcia, Spanje
Gruppo Folk 'Balcone Delle Marche', uit Cingoli, Italië
Trachtengruppe Düdingen, uit Düdingen, Zwitserland
Alt-Münsterlander Tanz- und Trachtengruppe, uit Ramsdorf, Duits-
land
Cannenburgher Boerendansers, uit Vaassen

ZATERDAG 5 JULI
KERKPLEIN aanvang 11.00 uur
Achterhoeks Boerenleven rond 1900
De manifestatie op zaterdag 5 juli op het Kerkplein laat ons zien hoe onze voor-
vaderen rond 1900 hebben geleefd en gewerkt. Met medewerking van de ver-
schillende buurtschappen zijn heel wat materieel en gereedschappen die in die
jaren werden gebruikt bijeengebracht. Op verschillende plaatsen worden demon-
straties gegeven van bijvoorbeeld roggemaaien, dorsen met vlegels, het maken
van manden en bezems, zeis haren en leerbewerken. Er worden ook knipmutsen
gemaakt, Grolse wanten gebreid, gesponnen en geweven. U krijgt een indruk
rond het oogstfeest^toppelhanen' en hoe de dames druk waren in het huishou-
den. U ziet 'vTOuwle^he was doen, klompen schuren, melkbussen schoonmaken
en sokken stoppen. De boerenbruiloft zal aan het geheel een feestelijk tintje ge
ven. Er zullen ook oude landbouwwerktuigen te zien zijn, waaronder een oude
traktor met stalen wielen.
Voor gezellige muziek zullen de Harmonica Spelers zorg dragen.

20.00 uur begint de sporthal weer het Internationaal Folklore Festival,
met optredens van bovengenoemde dansgroepen. Duitsland treedt
die avond op met de 'Üfter Volkstanzgruppe' uit Schermebeck en
Nederland met de Folkloristische Dansgroep 'De Hakke Spits' uit
Venray en de Walcherse Dans- en Folkloregroep 'Walacra' uit Veere.
Het festival wordt afgesloten met het 'Bal des Nations'.

ZONDAG 6 JULI
09.30 uur internationale kerkdienst in de N.H. kerk.

Aansluitend is er in de sporthal 'Frühschoppen', met medewerking
van het orkest 'Amatinka'uit Hedel. Het repertoire bestaat voorna-
melijk uit originele Tsjechische blaasmuziek uit de Bohemen en
Moravië. Daarnaast brengt het orkest het populaire genre met even-
veel verve. Amatinka treedt op in folkloristische, Moravische kleder-
dracht.

Sporthal 't Rikkenhage, Fürstenauerstraat l, Ruurlo
t.g.v. het 60-jarig jubileum van de Achterhookse Folkloredansers
uit Ruurlo. Deelnemende landen:
Roemenië, Spanje, Italië, Zwitserland, Duitsland en Nederland

'De Achterhookse Folkloredansers' willen alle adverteerders heel har-
telijk danken voor hun medewerking! Tevens gaat een grote erkente-
lijkheid uit naar Drukkerij Weevers, voor het beschikbaar stellen van
de helft van de gelden die zijn binnengekomen voor de advertenties.



Damesmode
Gerry Weber

Rosner
Bianca
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Essentie
LJndon
Choise
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Herenmode
Lord Hamilton
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Oxford

Blue Drake
Mobil-Elasto
Check-Mark

moyecentrum

Teunwsen ruurlo
Dorpsstraat 22

Telefoon (0573) 45 14 38

Vliegen, varen of treinen?
Ver weg of di In-

Waardeen uw vakantie- of zakenreis ook. gaat,
noe u ook. reist, boek. In leder geval ty:

Molenlaan 1a - 7261 BS Ruurlo - Telefoon (0573) 45 14 10

Cadeautip:
reischeque
• voor

een reis
tar de zon

J

EGEIYIdN B.V.

DORPSSTRAAT 23 - 7261 AV RUURLO - TEL 451414

LANDELIJK ERKEND ELEKTROTECHNISCH-, LOODGIETERS-, GAS EN WATERFIT-
TERSBEDRIJF- CENTRALE VERWARMING- RADIO- TELEVISIE- LUXE, ELEKTRISCHE EN
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN VERLICHTING- DEPOT SHELL-GAS

NA 'T DANSEN
UITRUSTEN
IN 'N FIJNE
LUIE STOEL ...
OTTEN HEEFT DIE VOOR U!

OTTEN biedt u diverse typen prachtige en degelijke meubels:
bankstellen, kasten, salontafels, eethoeken, losse fauteuils, tv-stoelen,

seniorenfauteuils en nog veel meer, teveel om hier op te noemen!
Keuze uit vele modellen in meerdere kleuren.
Ruime keus uit vele stoffen in diverse dessins.

OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor uw oude meubels,
indien u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!

Ook voor het nieuw stofferen van uw huidige bankstel, stoelen of
fauteuils bent u bij OTTEN aan het goede adres. Vraag er eens naar.

Openingstijden: maandagochtend gesloten, maandagmiddag geopend
vanaf 13.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur;

vrijdags koopavond tot 21 .00 uur, zaterdags open tot 16.00 uur.

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!

van OHS aan fff
DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.

J)e don't
worry vloer
van PERGO

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

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

HEGRO
parket en zonwering >

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkpleiri 20
7261 CK Ruurlo

Tel.(0573)451661
Fax (0573) 45 17 17

Er wordt veel onzin ver-

kocht over koelkasten en

vriezers. Als u liever een

eerlijk en deskundig ad-

vies wilt hebben, kom dan

even bij ons langs.

Wij doen graag méér voor u!

AL1ENA

omdat er

J meer
is dan van
negen

tot vijf
Als u veel output levert, met een drukke baan bijvoorbeeld, hebt u ook behoefte aan veel input. Dat is de reden dat de SNS bank

allerhande vormen van cultuur een warm hart toedraagt. Van theater tot museum. Van beeldende kunst tot het verenigingsleven.

SNS bank
CHOOT GEWOUKN DOOt K1DN TE IIHVIN

Vóórdat u een fornuis,
koelkast, vriezer, wasma-
chine of vaatwasser koopt,
verzamelt u natuurlijk
eerst informatie. Maar hoe
kiest u dan de beste?
Vraag advies aan uw Elek-
tro Vakman.

Wij doen graag méér voor u!

Borculoseweg 9 - Ruurlo, .
Telefoon-OT71 45 11



de (LWoonstichting

De Woonttichting:
• is ontstaan uit ec

Ruurlo en Stichting
Woningbouw Borculo

• werkt in de r—:~
Borculo-Ruurlo

• is er voor bewonen

zorgt voor yoede
mingen

• helpt mee een goede

net raad en daad

De Woonstichting

houdt zich bezig met:

woningbouw, beheer,

woonruimteverdeling,

bemiddeling, adviezen

en voorlichting

Wilt u meer weten en beter wonen, de mede-
werkers van onze afdeling Woonservice staan
voor u klaar.

Postadres
Postbus 63. 7270 AB Borculo

Bezoekadres
Kantoor Borculo: Geesterse Binnenweg 58
Telefoon (0545) 27 14 08. Fax (0545) 27 22 21
Kantoor Ruurlo: Dorpsstraat 20
Telefoon (0573) 45 12 36. Fax (0573) 45 34 02

Openingstijden
Borculo: maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Ruurlo: maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur. Bovendien kunnen Ruurloêrs
de gehele dag in Borculo terecht.
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• u • niet i
,
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•

Bouwbedrijf Hamer: 0573 451363

0
l Hamer. Meer hebt u om te bouw.-n MM

Op alle
binnen

zonwering

5O°/<
korting

RUURLO
Krashof 10, tel. 0573 - 452500

administratie- en belastingadviesbureau

hissink
tel. (0573) 45 29 59

7261 ag ruurlo
spoorstraat 66

voor de totale verzorging van

administraties voor
midden- en kleinbedrijf
administraties voor
agrarische bedrijven
fiscale aangiften (ook
voor particulieren)

laat uw administratieve zorgen onze zorg zijn,
dat is een belasting minder.

Riek's Winkel: Voor al uw textiel en
m betrouwbaar advies.

Dorpsstraat 29 - 7261 AV Ruurlo - Tel. (0573) 45 13 27

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
SKI Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 29 juni

koud en warm buffet

nagerechtenbuffet

f25-
Aanvang 17.30 uur. S.v.p. reserveren

Tonny Ju f flens
AUTOSCHADE

l i \ mfiSTELBEDRIJF

N IBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

(aan de weg Ruurlo/Lichtenvoorde)

Hét adres voor uw:

boerenkaas, -melk,
karnemelk - kwark,
boter, -yoghurt en
scharreleieren.

Bij ons hebt u keus uit
meer dan 40 soorten
kaas!

Wij zijn op vele mark-
ten thuis met al onze
produkten, inclusief
complete notenbar en
zuidvruchten, o.a. in:

Ruurlo:
vrijdagochtend van
09.00-12.30 uur,
Halle:
woensdagochtend van
09.00-12.00 uur,
Marien velde:
middag van
14.00-17.00 uur,.
Zelhem: vrijdagmiddag
van 14.00-18.00 uur.

Voor excursies of het
bezichtigen van een film
over ons bedrijf, graag
even een afspraak
maken: telefoon
(O573) 45 17 96.

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0(

Het Folkloristisch Festival
begint bij u thuis met een

Quickstep
laminaat
parket

GRATIS STANDAARD ONDERVLOER
tijdens de week van het festival

Moor in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurtoseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo tel. (0573) 45 31 93

Voor Ruurlo en
Omstreken

NOVALUX

Fa. H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 43

de tapperij
R U U R L O

Julianaplein 4 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 21 48

Tijdens het Internationale
Folklorefestival op 4, 5 en 6 juli

KOFFIE MET

KRENTENWEGGE f 3,-

UW TUINHOUTSPECIALIST / HOUT- EN BOUWMARKT

VLIEK
Hanzeweg 20, Lochem, tel. (0573) 25 24 75

De grootste en voordeligste in:

• TUINHOUT • HOUT • SIERBESTRATING
• PLAATMATERIAAL

Zoekt u de meest
complete

tapijt- en
gordijncollectie?

Die vindt u
net even anders bij

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Verzekeren ?
Praat eerst eens met ons !

Univé Gelre

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573 - 45 16 35

Deventerweg 56
7245 PK Laren Gld.
0573 - 40 22 25



Bfflj

CAFE-RESTAÜRANT • ZALENCENTRUM

De Culfel
met terras - wintertuin

Alle zalen en restaurant met air-conditioning

Voor uw

• Lunches
• Diners
• Buffetten
• Maaltijdverzorging

Zalen voor

• 20-350 personen
• Gourmet
• Fondue
• Barbeque (zowel binnen

als buiten)
• Terras met 60 zitplaatsen

Arrangementen voor

• Dag of avond
• Boogschieten
• Koningsschieten
• Klootschieten
• Oud-Holla*ndse spelen
• Cateringservice

Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurio - Telefoon (0573) 45 13 12 - Fax (0573) 45 35 25

KWS is dichterbij
dan
u denkt!

KWS is één van de toonaangevende Nederlandse wegenbouwers
en houdt zich bezig met nieuwbouw, rioleringen, brugdekken,

sportvelden, recreatieterreinen en met milieutechniek.
Kortom: een antwoord op elk infrastructureel vraagstuk.

Door een netwerk van 20 vestigingen opereert KWS ook
als plaatselijke aannemer van kleinschalige projecten.

Veiligheid, kwaliteit en gebruikersvriendelijke oplossin-
gen staan daarbij hoog in het vaandel.

KWS DMrlct Betuwe & Achterhoek
Spoorstraat 56, 7261 AG Ruurio

PoattXM 58,7260 AB Ruurio
tel 0573 - 451807, fax 0573 - 453359

restaurant / grandcafé / vergader- / partyzalen

1173̂ 451122 • Dorpsstraat 2 • Ruurto

administratie en adviesburo

Kerkstraat 2, 7261 GG Ruurio, telefoon (0573) 45 14 85

EEN
VERTROUWD
ADRES VOOR

AL UW
BANKZAKEN.

REGIO BANK
D E B A N K I E R D I E J E K E N T

Internationaal
Folklore Festival Ruurio

4,5 en 6 juli 1997

Rabobank
De Rabobank is een bank van mensen vóór mensen
Met een helder doel: goede en betaalbare financiële diensten voor onze klanten.
Met adviezen waar u wat aan hebt. Zakelijk en privé. Voor jong en oud.
Uw behoeften delen wij als volgt in:

Dagelijkse bankzaken
Betalen, sparen, verzekeringen, vakantiediensten, persoonlijke leningen,
doorlopend krediet.

Eigen huis
Hypotheek, schade- en levensverzekering.

Financieel advies
Beleggen, pensioenvoorziening.

Ondernemen met de Rabobank
Betalingsverkeer, telebankieren, betaalautomaat, bedrijfsfmancieringen,
verzekeringen.

Kortom, voor elke behoefte een passend en deskundig advies.

Rabobank Berkelland
Telefoon: 29 94 99 • Telefax: 45 33 01
Markt 11, Lochem • Zwiepseweg 6, Barchem
Needseweg 7, Borculo • Dorpsstraat 5-7, Ruurio

Café - Restaurant - Zalen - Biljart

'De Keizerskroon'

Gezellig Terras

Diverse huisspecialiteiten

Dorpsstraat 15, 7261 AT Rui

Tel. 0573 - 451416

Spoorstraat 28,7261 AE Ruurio
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

eijgenhuijsen bv
Precisievervoer

GESPECIALISEERD IN:

• vervoer van hoogwaardige electronica

• machinetransporten

• particuliere en bedrijfsverhuizingen

• logistieke service

• pianotransporten

Spoorstraat 15, Ruurio
Tel. 0573-453180
Fax 0573 - 453272

MET ONS KUNT U WERKELIJK ELKE RICHTING UIT!

T W E E W I E L E R -
E N M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Rijwielen

Gazonmaaiers
Tuingereedschappen

Ook voor reparatie
si ij p we '

Garvelinkkampweg 2a
Telefoon: (0573) 453100



.

Een Oosterse
lekkernij snel

op tafel
• .-esrrSSTS-^sx

babipangang, ioogr.
komkommersalade,4 schouder-

karbonades g95
100 gr.

leverkaas, 100 gr.

salami, 100 gr.

~ Brochette met kip
en ananas, 100 gr.

— VLEESWAREN
SPECIAL

Provinciaalse
runderreepjes, 100 gr.Keurslager

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

Z85

2 bossen bloemen

8 Q5•̂ r^0
3e bos voor 1,-

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

Vlaaienaanbiedïng

kilo 17,50
Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 34 60

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

. en

Ons assortiment:
verse zomervruchtenvlaai • rijstevlaai • musli-honingvlaai • abrikozenvlaai

Zwitserroomvlaai • sinaasappelvlaai • Hawaii-vlaai • tompoucenvlaai •
, chipolatavlaai • aardbeien de luxe vlaai • kersenvlaai de luxe • woudvruchte

vlaai • appelspeciaalvlaai • Christoffelvlaai •
boerenjongsvlaai • advocaatvlaai

ALLE VLAAI EN f 10,-

Super-aanbieding van 25 juni t/m 2 juli 1997

Verse aardbeienvlaai • advocaat-
vlaai • appelspeciaalvlaai

8 royale punten voor ^S

f7,!
Blijvend elke woensdag
5 broden naar keuze

Verrassend lekker brandnetelbrood

erendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

voor

f 12,-

'BRIDGE-HOUSE'
Marion de Groot, Scheggertdijk 4, Almen

Vrijdags en zaterdags geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle andere dagen na telefonische afspraak

tel.(0575)431663

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

Kom kijken in onze showroom en tuin, voor een grote keuze
stoelen, deckchairs, tafels en banken.

Alles uit voorraad leverbaar

Donor-codicil, rCY\
van levensbelang *^l^

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 26 juni 1997, gedu-
rende vier weken, voor een ieder ter

gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 3 juni 1997 onge-
wijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied,
Helderboomsdijk 2".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om op het perceel
Helderboomsdijk 2, naast voortzetting van de bestaande
woonfunctie, tevens recratief medegebruik van boerderij
en 2 schuren (trekkershutten en maximaal 4 recreatie-
woningen) toe te staan.

Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplannen
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de gemeen-
teraad en diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken kunnen, gedurende de
genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Vorden, 25 juni 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 26 juni 1997, gedu-

rende vier weken, voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in
zijn vergadering van 3 juni 1997 ambtshalve gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied herziening
pompstation (Wientjesvoortseweg)".

Dit plan maakt de ombouw en uitbreiding mogelijk van
het pompstation van de NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland aan de Wientjesvoortseweg. De
aanpassingen zijn noodzakelijk om het pompstation
geschikt te maken voor de ontharding van drinkwater.

Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplannen
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de gemeen-
teraad en diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken kunnen, gedurende de
genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Vorden, 25 juni 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ERAPIE/
COCON
Maria Galland

P A R I S

U ontspant volledig. U beleeft perfecte verzorging.
U tankt energie. Dat is de THERAPIE COCON. De tweede
superieure methode uit het instituut Maria Galland Parijs.
De therapie is gebaseert op een nieuwe combinatie van

zachte massagetechnieken en de waardevolle
verzorgingspreparaten van de emphyteose-strategie.

Een ontwikkeling van de Maria Galland laboratoria in Parijs.
Nog een bijzonderheid: catalysateur cocon, u voelt zich als

nieuw. Nieuwsgierig? Bel dan nu op en ontdek de
THERAPIE COCON bij ons in de beauty cabine.

Dorpsstraat 30a • Vorden
Telefoon (0575) 55 20 33



Brandnetelbrood bij Schurink
Nieuw in de bakkerswinkel van
Schurink is het brandnetelbrood.
Het is een brood met alle gezonde
eigenschappen van een tarwe
(bruin) brood. Behalve deze eigen-
schappen bezit dit brood een extra
gezondheid waarde, dat wordt be-
reikt door een toevoeging van;
brandnetels, pompoenpitten, zon-
nebloempitten en lijnzaad.

Als het lente wordt komt er weer heel
wat groens tot leven. Waar u ook kijkt,
op zonnige hellingen, voormalige vuil-
nisstortplaatsen, in de bermen, overal
komen de groene, fijngetande blaadjes
van de brandnetel te voorschijn. Nie-
mand let er op; stil en bescheiden men-
gen ze hun sappen en bereiden een me-
dicijn dat heel wat mensen beter zou
kunnen maken, als men het maar wist
en zou toepassen.
Veel longpatiënten zouden geen last
van bleekzucht hebben gehad, als ze
bijtijds de hulp van deze geminachte
brandnetel hadden ingeroepen. Bij vele
kinderen zouden de wasbleke wange-
tjes weer helder rood worden, als de
ouders wisten welke fantastische sap-
pen de brandnetel gereedhoudt.

Er is geen plant die brandnetel eve-
naart bij bloedarmoede, bleekzucht,
rachitis (eng. ziekte), scrofulose (klier-
ziekte) en bij ziekten van de ademha-
lingswegen en vooral de lymfklieren.
Niet voor niets heeft dit plantje dat be-
schermde, prikkende manteltje; bezat
zij dit niet, dan zouden de dieren on-
getwijfeld alles hebben opgevreten.
De brandnetel bevat veel kalk, fosfor, ij-
zer, vitaminen (A, B2, C, D, K) en o.a.
ook nog foliumzuur welke tegenwoor-
dig wordt voorgeschreven door artsen
bij vrouwen die zwanger willen wor-
den.
Brandnetel heeft een breed toepas-
singsgebied. Enkele indicaties zijn; ge
wrichtsklachten, jicht, oedemen, ge
brek aan mineralen, bloedarmoede,
netelroos, huiduitslag, osteoporose,
urinedrijvend, antireumatisch, bloed-
zuiverend en het op gang brengen van
de borstvoeding.
Het eten van pompoenpitten kan pro-
blemen met de prostaat op oudere leef-
tijd eventueel voorkomen. Lijnzaad
heeft tevens een positieve invloed op
de stoelgang. Men heeft kunnen lezen
dat de eigenschappen, zoals gezond
eten, in dit brood zit.

Wim Sligman na loting schutterskoning

Taaie vogel in de Wildenborch
De houten vogels die tijdens de
Oranjefeesten op een paal worden
gezet om er daarna door een stel
feestgangers afgeschoten te wor-
den, willen zich niet altijd bij voor-
baat bij hun "lot" neerleggen. Dat
was ook zaterdagmiddag in het
buurtschap Wildenborch het geval.
De deelnemers aan dit traditioneel
oude volksvermaak schoten er tij-
dens het Oranjefeest lustig op los
maar slaagden er niet in om het
edele dier naar beneden te halen.
Het lot moest uiteindelijk de beslis-
sing brengen. Wim Sligman werd
de gelukkige.

Het Oranjefeest begon reeds vrijdag-
avond in de Kapel. Daar voerde de "ei-
gen" vereniging TAO. het blijspel "Zet
het maar op de rekening op". Een blij-
spel in drie delen en geschreven door
Jan van Blokland. Met de zomer in het
vooruitzicht een toepasselijk stuk dat
zich afspeelde op de camping van een
zekere Ben die de gasten niet alleen op
zijn camping de nodige gastvrijheid
bood maar die er tevens doorlopend
mee bezig was om de gasten van alles
"aan te smeren". Dit had tot gevolg dat
het publiek in de Kapel, zoals gewend
van TAO, een leuk avondje kreeg voor-
geschoteld. Onder regie van Frieda te
Lindert leverde de toneelvereniging
een perfekt stukje amusement. De me-
despelenden waren: Appie, Jurry en
Reinier Klein Brinke, Erica Kornegoor,
Martijn Reuvekamp, Erika Mennink,
Dinie Schooien, Frits Pladdet, Harrie
Dinkelman en José Brinkerhof. De gri-

me was in handen van Willemien
Flierman en de soufflage werd ver-
zorgd door Janny Sligman. Zaterdag-
avond werd het blijspel, eveneens in
een volle Kapel herhaald.
Zaterdagmiddag begon het Oranjefeest
met een kinderoptocht dat op de feest-
weide eindigde met het oplaten van
ballonnen. Voor de muzikale begelei-
ding zorgde het hajmonieorkest van
"Concordia". Daarna^Prd een begin ge-
maakt met de volksspelen. Na afloop
kon Reint Mennink, voorzitter van de
Oranjevereniging aan de volgende per-
sonen een prijs overhandigen.
Vogelschieten: l Wii^^ligman (schut-
terskoning), 2 BemBI Bloemendaal
(kop), 3 Reinier Klein Brinke (rechter-
vleugel), 4 Jan Kornegoor (linkervleu-
gel), 5 Ineke Braakman (staart).
Stoelendans: l Gerrit Otten, 2 Tonnie
ter Bogt, 3 Joop Reintjes, 4 Arnold
Mennink.
Kegelen: l Evert Otten, 2 Alie Pardijs; 3
Betsy Abbink; 4 Rob Holsbeeke.
Dogcarrijden: l Rita Houwen, 2 Kristie
Ezerman, 3 Jopie Reintjes, 4 Gerda
Mennink. Schoenschoppen: l Arjan
Berenpas,2 Bert Berenpas. Bij dit on-
derdeel was het de bedoeling om een
schoen "los" aan je voeten te doen en te
trachten deze zover mogelijk van je af
te schoppen. De winnaar kwam tot bij-
na 30 meter. Bij de dames was de uit-
slag: l mevrouw Riemslag, terwijl L
Braakman tweede werd.
Sjoelen: l Hennie Pardijs; 2 Reinier
Klein Brinke, 3 Johan Pardijs; 4 Erik
Pardijs. Schijfschieten: l t/m 3 Frits
Pladdet, 4 Bert Kornegoor.

SPORT-
NIEUWS t

M o t o r s p o r t

De komende week houdt de Magnolia
school voor ZMLK (zeer moeilijk leren-
de kinderen) een vakantie in het scou-
tingshuis in Doetinchem. De toercom-
missie van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" is hier op een of an-
dere manier achter gekomen en heeft
de leiding van de school aangeboden
om met de kinderen in de zij span te
gaan toeren. Zo zullen dan elf kinde
ren in een zij span plaatsnemen met
daarbij acht begeleiders van de school.
Onder begeleiding van vier verkeers-
motoren gaat het gezelschap vanaf het
scoutingshuis in Doetinchem naar het
clubhuis van "De Graafschaprijders" in
Vorden. Daar krijgen ze behalve een
versnapering bovendien een medaille
en een diploma. Voor de kinderen on-
getwijfeld een geweldige happening en
voor "De Graafschaprijders" een com-
pliment voor dit leuke initiatief.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden hebben dit
weekend aan een tweetal wedvluchtcn
deelgenomen. De wedvlucht vanaf
Bourges over een afstand van ruim 600
kilometer leverde de volgende uitslag
op: J.M. Meyer 1,16; Maria Olieslager 2;
C.Bruinsma 3,10,11,13,15; H.A. Eykel-
kamp 4; H.W. Oldenhave 5,6,17; A en A
Winkels 7,12; A.A. Jurriens 8,9,14,18.
De afstand tijdens de wedvlucht vanaf
Arras bedroeg ruim 300 kilometer.
Hier waren de uitslagen als volgt: Roy
Eykelkamp 1; E.Bruinsma^A20; C.
Bruinsma 3,14,15,16; H.A. EJBIlkamp
4,13; J. Burgers 5; A en A Winkels
6,10,11,12; G.A. Wesselink 7,9; A.A.
Jurriens 8,19; J.M. Meyer 17,18.

Wielerspo) \,
RABO-Dikkebanden race
Tijdens de wielerrondes van Vorden,
Wichmond, Warnsveld en Hengelo
worden door de RTV Vierakker-Wich-
mond en de ETP Zutphen dikke ban-
denraces georganiseerd voor de jeugd

van Vorden, Wichmond, Warnsveld,
Hengelo, Zutphen en alle andere plaat-
sen in de regio. Deze wedstrijden staan
open voor alle jeugd van 7 tot en met
15 jaar. Er mag gereden worden op alle
soorten fietsen, van racefiets tot gewo-
ne stadsfiets of ATB. Elke deelnemer
krijgt een shirt die beschikbaar wordt
gesteld door de Rabobank. Verder zijn
er verschillende prijzen te winnen tij-
dens de wedstrijden. Daarnaast wordt
er ook een eindklassement gemaakt
over alle vier wedstrijden. Om in aan-
merking te komen voor het eindklasse
ment, moet men aan drie van de vier
wedstrijden deelnemen. Als men aan
alle vier de wedstrijden deelneemt,
dan vervalt het slechtste resultaat.
De aanvang van de dikkebanden-races
is een half uur voor het begin van de
eerste wedstrijd van de wedstrijdren-
ners. De deelnemers van aan de dikke
bandenrace moeten zich melden bij de
jurywagen aan het parcours.
De dikkebandenraces worden gehou-
den op donderdag 3 juli in Vorden, op
woensdag 27 augustus in Wichmond,
op dinsdag 2 september in Warnsveld
en op zondag 21 september in Hengelo.
Voor verdere informatie kan men zich
wenden tot Rudi Peters (tel. 0575-
441678) of Date Bosma (tel. 0575-
522279).

Paardensport
LR. & PC. de Graafschap
Op zondag 15 maart werd in Laren
(Gld) een springwedstrijd voor paarden
en ponics gehouden. Hierbij werden bij
de ponies de volgende prijzen behaald.
Cynthia Kornegoor werd met Toska
kringkampioen in de klasse B. Janneke
Heuvelink werd met Polly kringkam-
pioen in de klasse M en Marina Gotink
werd met Goof 8e in de klasse L. Zij mo-
gen alle drie naar de Gelderse kam-
pioenschappen, welke op 4 en 5 juli
wordt gehouden in Vorden.
Woensdag 18 juni werd in Eibergen
een viertal wedstrijden voor ponies ge
houden. Het viertal van de Graafschap
behaalde hier een Ie prijs in de klasse
L met 137 punten.

Kastelentoer
Liefhebbers van een toertocht per mo-
tor kunnen zondag 29 juni terecht bij
de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders". Daar wordt die dag
een toertocht gehouden over een af-
stand van 200 kilometer. Deelnemers
aan deze tocht kunnen die dag starten
bij "Het Wapen van het Medler". Er is
een route uitgezet over prachtige we
gen in het Twentse landschap. De tocht
duurt ongeveer 4 uur en eindigt weer
op het Medler.

"Delden" neemt regie in eigen hand
Het wordt voor amateurtoneelclubs
moeilijker en moeilijker een regis-
seur te vinden. Iemand die bereid is
een flink aantal avonden op "pro-
deo" basis veel tijd te besteden om
een avondje toneeluitvoering moge-
lijk te maken. Ook de Deldense to-
neelgroep kampt met een dergelijk
probleem. Vandaar dat men in goed
overleg heeft besloten samen een
toneelstuk te regisseren. Met ande-
re woorden elkaar van advies die-
nen maar bovenal bereid zijn naar
elkaar te luisteren.

Dat dit tot een goeie uitvoering kan lei-
den werd dit weekend in het
Dorpscentrum bewezen toen de toneel-
groep "Delden" (allemaal medewerkers
uit het buurtschap zelf) het stuk "Wat
een peerdespul" opvoerde. Een blijspel
in drie bedrijven, geschreven door

Herman van der A. Toch wel een bij-
zonder blijspel want het gebeurt niet
vaak dat er een toneelstuk wordt opge-
voerd waarbij noch gerookt noch ge-
dronken wordt op het toneel. Sterker
nog, in dit blijspel zelfs geen spoor van
romantiek, geen liefdesaffaires, niets
van dit alles!

En toch voor het publiek een amusante
avond. Het ging allemaal over de
broers Klaas en Geert Siebring( ge-
speeld door Dick Regelink en Harry
Flamma) waarbij een van de broers
zich heel wat verbeeldde en de andere
het werk moest doen. Hoewel er trou-
wens nog wel hulp was van knecht
Evert (Rinus Pelgrum). De ene broer
was veeboer en de andere zag meer
brood in de paarden. Overigens dreig-
den de broers grond aan de kerk te ver-
liezen vandaar dat er nog een pastoor

(Henk Broekgaarden) ten tonele ver-
scheen.
De broers hadden twee zussen Geesje
en Aaltje (Absie Bokkers en Wilma
Rossel) die op gegeven moment in de
"gelukkige" waan verkeerden van "onze
broers gaan spoedig dood en dan ligt
er voor ons een aardige erfenis in het
verschiet". Enfin allerhand komische
ontwikkelingen met daarbij nog twee
meisjes die kwamen paardrijden (Elke
Oldenhave en Barbera Janssen); een zi-
geunerin (Marian Hulshof) en een post-
bode (Dinant van Zuilekom).

Het slot van het liedje was dat de
broers niet dood gingen (zij begonnen
elk voor zich zelf) en dat de "lieve" zus-
jes zonder een cent afdropen. Ina
Wesselink zorgde voor de grime en
Gerrit Rossel nam de taak van souf-
fleur voor zijn rekening.

Orienteringswandeling
Als "voorproefje" op het Medlerfeest
houdt de Oranjevereniging "Medler-
Tol" op zaterdagavond 28 juni een
oriëntatie-wandeling. De afstand be
draagt 5,5 kilometer. De start is vanaf
het "Wapen van het Medler".
Het traditionele Medlerfeest vindt
plaats op zaterdag 5 juli. De festivitei-
ten vinden plaats op en rond het feest-
terrein bij de feesthal. Vrijdagavond 4
juli wordt in de Medo-hal het blijspel
"Jaalving en Jaalving" opgevoerd. Het
stuk wordt gespeeld door de toneelver-
eniging A.E.V. uit Exel.

Kranenburgs Belang
De jaarlijkse fietstocht van Kranen-
burgs Belang trok zondagmiddag toch
nog een redelijk aantal deelnemers on-
danks de slechte weersvoorspelling.
Het bleef droog en er werd een flinke
tocht gefietst. Via mooie weggetjes
kwam men bij uitspanning "De Witte
Wieven" in Zwiep. Daar werd gepau-
zeerd. Daarna ging het verder richting
Barchem, de Wiersse en de Branden-
borch naar Gasterij Schoenaker.
Onderweg werd nog een spelletje bal-
gooien gespeeld en kregen alle deelne
mers een appel aangeboden door
groentevakman Huitink. Na afloop
werd er bij Gasterij Schoenaker een
consumptie genuttigd en werden de
prijzen uitgereikt.
Uitslag volwassenen: l de heer Oxen-
ham, 2 Jan Oplaat, 3. Jan Gotink. Jeugd:
1. Bart Nijhof, 2. Michiel Gudde, 3.
Anne Gudde.



SLAAPKAMERTAPIJT
"Bastia" 400 breed
Van 89,-nu voor

HOOGPOOLTAPIJT
"Nice", rose, 400 breed.
Van 119,- nu voor

HOOGPOOLTAPIJT
In mint/ecolook of antraciet,
400 breed. Van 149,- nu voor

PARADE TAPIJT
"Dreamland" groen
Van 189,- nu voor

LEREN BANKSTEL
In diverse kleuren. 2 + 2V2-zits. Nu voor

SALONTAFEL
Massief eiken met laden.
Opruimingsprijs Nu voor

WANDKAST
Massief eiken in diverse houtkleuren.
Afm 192 \ 2Ü9 x 48 cm Nu voor

RUSTIEKE EETHOEK
Rustieke massief grenen tafel,
afm 140x90x76cm

699,
STOELEN
Metaal met rieten
zitt ing. Per stuk

•54,-
POLYETHER MATRASSEN

SC 40 soft .

80 \ 190 cm nu slechts I9O)'

90 x 200 cm nu slechts 249^'

140x200 cm nu slechts 3V8j'

Ook leverbaar in tussenliggende maten.

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen!)

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

VEREN HOOFDKUSSENS
Per s tuk I9,9S

Nu 2 stuks voor

R0160RD0NEN
Diverse maten en kleuren uit voorraad.
Gemakkelijk /elf in te korten

Nu met 25% KORTING

. J.W. Hagemanstraat 3 Teïï 0545 - 474190 S

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

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

adviseur inzake aandelenleasing.

KLUVERS Tit
SPORT-TOTAAL /•
,VOOR ELKE TAK VAN SPORT Zutphenseweg 41

Vorden

Tel. (0575) 55 13 18

TOTALE
LEEGVERKOOP

SPORTARTIKELEN
WEGENS VERBOUWING
o.a. voetbal-, wieier-, ruiter-, zwem-, judo-, tennis-, zaalsport-, dart- en

squash-artlkelen, regen- en vrijetijdskleding

Deze actie start op maandag 3O juni
en eindigt op zaterdag 9 augustus

In deze periode zal de korting van
25% naar 75% stijgen

Deze korting geldt niet voor artikelen welke reeds afgeprijsd zijn

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

wil u graag het volgende laten
beleven:

De veelzijdigheid van dit muzieksysteem,
dat zich overal thuis voelt: aan de wand
gemonteerd, op een meubel, of zelfs
gewoon op de vloer.
De kwaliteit van Bang & Olufsen,
en toch slechts 11 cm diep en 12 kg zwaar.
De actieve luidsprekers met een verbazend
natuurlijke dynamische en krachtige bas-
weergave.
Het magische glazen paneel, dat opzij
schuift voor u het aanraakt en automatisch
sluit.
De bediening rechtstreeks op het toestel
of via de al even magische Beo4 afstands-
bediening.
Dat alles verkrijgbaar in groen, blauw,
rood, zwart, zilver en geel.

OOIT KIEST U
VOOR MOOIST

3 JAAR
GARANTIE

BeoSound Century
radio - CD-speler - cassetterecorder

en geïntegreerde luidsprekers

COI uitzendbureau
Hét uitzendbureau voor de installatietechniek

zoekt met spoed;

- loodgieters m/v
- cv monteurs m/v
- elektromoriteurs

ook regelmatig werk voor andere functies
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!

bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk

. •



Flinke belangstelling
Limonadeconcert
van 'Sursum Corda"
"De bedoeling van een Limonadecon-
cert zoals wij die vandaag geven, is dat
de leerlingen van onze vereniging, wel-
iswaar hier en daar ondersteund door
seniorleden, laten zien wat ze zoal
kunnen. Wij brengen dan ook een edu-
catief programma", aldus Gerrit de
Niet. Hij is één van de organisatoren
van dit concert, waarbij de deelnemers
- de naam Limonadeconcert zegt het al
- op Limonade worden getracteerd.
Het was zaterdagmiddag overigens een
gezellige boel in het Dorpscentrum.
Ouders, vrienden en bekenden en voor-
al niet de oma's en opa's te vergeten
waren in groten getale komen opdagen
om te kijken maar vooral om te luiste-
ren naar de jeugdige muzikanten. Het
spits werd afgebeten door het leerlin-
genorkest onder leiding van Gerald
Roerdinkholder. Het orkest speelde
deel l en 2 van de "First Suite". Daarna
voerde de blokfluitclub een vijftal
stukjes op.
Gerald Roerdinkholder had een drukke
middag. Zo assisteerde hij de trompet-
tisten Bas Mij land en Mark Kroesbergen
zelf op de trompet. Tim en Doreen Ter
Beest speelden als duo op de blokfluit,
terwijl de Majorettes onder leiding van
Erna Wolsink en Sandra Stoelhorst
"Piece of My Hart" voor hun rekening
namen. Het programma voor de pauze
werd afgesloten door het leerlingenor-
kest dat het nummer "Spiritual Rock"
speelde.
Na de pauze onder meer een alleraar-
digst optreden van de Minirettes. Zij
brachten het "Pipolied". Robert Klein
Lenderink liet duidelijk horen dat hij
al prima met het slagwerk uit de voe-
ten kan. Marlon Kornegoor, Inge
Bokkers en Rina Nijland vormden deze
middag een trio op de klarinet, terwijl
vader Jan van Bolderen (bariton) samen
met dochter Marieke op de piano
"Vreemde handen" van Marco Borsato
brachten. Met de bekend "Jeremy's
Song" besloot het leerlingenorkest de-
ze muzikale middag. Gerrit de Niet tot
slot: "Voor onze vereniging Sursum
Corda viel er bovendien nog wat te
"oogsten" want er gaven zich tijdens en
na het concert nog enkele nieuwe le-
den op".

Geslaagde vierdaagse
met 645 deelnemers
Het bestuur van gymnastiekvereniging
Sparta kan terugkijken op een geslaag-
de 30e avondvierdaagse. Het weer heeft
ook dit jaar weer goed meegewerkt.
"Het was prima wandelwecr. Niet te
heet en niet te koud. Dus weinig men-
sen die last hadden van blaren", aldus
Wilma Koers.
De routes waren weer fantastisch maar
volgens vele wandelaars wel wat aan de
lange kant. Iedere dag heeft een
Vordense ondernemer de wandelaars
verrast met een hapje wat zeer op prijs
werd gesteld. In totaal liepen er 645
wandelaars mee. Dit was weer meer
dan vorig jaar. Er waren dit jaar geen
uitvallers. Door een onafhankelijke ju-
ry is er dit jaar voor het eerst gekeken
naar het gedrag van de wandelaars. Dit
in verband met de een te verdienen
wisselbokaal. De jury heeft de wissel-
bokaal uitgereikt aan gymnastiekver-
eniging Sparta. De organisatie hoopt
dat dit een stimulans is voor andere
verenigingen om de bokaal in hun be-
zit te krijgen. Volgend jaar is de 31e
avondvierdaagse van 15 tot en met 18
juni.

Puzzelrit
De VAMC "De Graafschaprijders" orga-
niseert zondagmiddag 29 juni een va-
kantie-puzzelrit (orienteringsrit) over
een afstand van 50 kilometer. De rit is
uitgezet door Wim Wisselink en Peter
van Huffelen. De start is vanaf gasterij
Schoenaker aan de Ruurloseweg.

Pand Bieumink tegen de vlakte

Vorige week donderdag is een begin gemaakt met de sloop van het achterste pand van op het terrein van Bieumink Tweewielers aan de
Dorpsstraat. Op deze plek zal eigenaar Frans Bieumink (links) een geheel nieuwe winkel en showroom laten bouwen.Ook de heer Kuipers
kwam donderdagmiddag even een kijkje nemen. Kuipers was de vorig eigenaar van de rijwielwinkel. Bieumink Tweewielers is de komende
maanden gevestigd in de voormalige supermarkt van Wilhert en Yvonne Grotenhuis aan de Smidsstraaf. De showroom aan de Dorpsstraat
is overigens wel

Vordense Ondernemers
Vereniging g^atst
Evenementenborden
De Vordense Ondernemers Vereniging
heeft deze maand langs de invalswe-
gen naar Vorden cvenementcnborclen
geplaatst. Verenigingen die reclame
willen maken voor epn bepaald evene-
ment kunnen daarvoor ruimte huren
op deze borden. De Vordense Onderne-
mers Vereniging besloot deze evenc-
mentenborden te plaatsen omdat veel
mensen zich stoorden aan de grote
hoeveelheid verschillende aankondi-
gingsborden langs de kant van de weg.
Vordense verenigingen die gebruik wil-
len maken van de evenementenborden
dienen contact op te nemen met
Bieumink Tweewielers aan de Dorps-
straat.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

lezing over landgoed
Hackfort in Stedelijk
Museum in Zutphen
Donderdag 26 j un i wordt in het
Stedelijk museum in Zutphen het
tweede "Avondje Hackfort" gehouden.
Tijdens dit avondje wordt een lezing
met dia's gegeven onder de titel
"Hackfort een beeld van een landgoed".
In de pauze van de lezing bestaat de ge-
legenheid om de tentoonstelling te be-
kijken die tot 31 augustus over het kas-
teel Hackfort, eveneens in het stedelijk
museum gehouden wordt.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Ziezo, den wekke zit t'r gelukkig weer op. Een wekke die ons nog wel een
hötjen zal heugen. Wiej hadn namelijk de hond van de buurman op vesite.
"Da's ens maor nooit weer", zei mien vrouw zaotcrdagaovund too de buur-
man zien spaniel weer opehaald hadde.

De buurluu woln een wekke op vekantie, een busreize maakn nao Oosten-
riek umme daor nao "Tulpen uut Amsterdam" te luustren. Alles was ere-
geld behalven den hond. Daor wissen ze neet goed weg met. 'n Asiel dat lek
eur niks. Dus vroogen ze ons. Offe wicj um neet een wekke op woln passen.
Jao en wat doej dan a'j wieters goed met mekare op kont schietn. Dan zeg
iej ok gin nee. Maor dat he'w ewetn.

Twee paar pantoffels en een paar pumps nao de mieter. En dan nog ut huus
knetter vol haor want 't was nog een langheuruggen ok. A'k ow dan ok nog
vetelle dat den smiester ons drie nachte met zien gejank uut de slaop hef
ehaoln, ko'j ow veursteln da'w d'r de boek goed van vol hadn. Maor jao,
soms he'j met zukke geintjes nog meer schaa. Zoas Hendrik Jan te Waarlo.

Die mos gin hond maor een katte oppassen. Now bunt die diers, anders dan
een hond, neet gewend umme an de liene te loopn. Maor um den katte
maor zo los te laotn loopn in 'n hof, dat durven e ok neet an. Dus dei e de
katte een halsband umme en too an de liene vaste ebonnen, dan kon de
katte effen in de snee raozen in 'n hof van zien zunne. Onderhand ging
Hendrik Jan de boel in huus naokiekn of alles nog draaien, zoas koelkaste
en diepvries en natuurlijk de verwarming.

Too hee weer buutn kwam was de katte weg, de liene deurebetn. Op zien
roepn gaf de katte gin sjoegger en leep 'n hof van de buurman in. "Wach",
dach Hendrik Jan, "die buurman hef um ok al 's opepast, meschien kan die
um in de hande kriegen".
De buurvrouw wol net met 'n auto wegri'jen. Hendrik Jan kon nog net 't
portier van 'n auto lostrekken en lei eur 't geval uut. De buurvrouw gong
metene met en kon as 't ware de katte zo maor in de hande kriegen. Maor
metene was t'r veur 't huus een knal of t'r wat tegen mekare boksen.

En jaowel heur. Deur de gladdugheid was buurvrouw's auto gaon gliern en
tegen de auto van Hendrik Jan ebokst. De ziedkanten en 't portier zatn vol
dutten en van eur auto lei 't glas van de lampen op de grond. Totale schaa
f2100,-.
Kö'j ow veursteln dat Hendrik Jan weer van ni'js giftig wöd at e een katte
zut loopn, biej ons in d'n Achterhoek?.

H. Leestman.



HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"
Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
Zaterdag 2 augustus van 10.00 -17.00 uur.
Zondag 3 augustus van 10.00 -17.00 uur.
Maandag 4 augustus van 10.00 -17.00 uur.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse "De Achterhoek"
is aanwezig op het terrein van HCR 't Langenbaergh in het
centrum van Laren (Gld).
Info: VW Lochem, tel. (0573) 251898.

Fiei

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Er zijn
2.000.000 mensen

met een
spijsverterings-

ziekte.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Op woensdag 25 juni
starten wij met een groot
zomeropruimingsspektakel

Bijna alle zomerkleding is
nu zeer sterk afgeprijsd!

PIKT Loop even binnen, want het loont zeker de moeite,

SMAN
GROENSPECIAL IST

is een hoveniersbedrijf dat in een groot gebied rondom
Hengelo (Gld.) aanleg en onderhoudswerken verricht.
Wij werken met een vast team van hoveniers die kwaliteit en
klantgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan.
Onze opdrachtgevers zijn: particulieren, bedrijven, instellingen,
woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, project ontwikke-
laars, recreatieterreinen, enz. enz.
Daarnaast hebben wij een kwekerij van ca. 3.5 ha, met als
hoofdteelt: Taxus baccata en Picea Omorika.

Door de steeds toenemende vraag naar onze
diensten, zijn wij op zoek naar een

vakbekwaam
hovenier

Van deze medewerker verwachten wij:
• Opleiding: Z.B. of M.Tu.Sch.
• Spuitlicentie: 1
• Zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden uit te

kunnen voeren
• Grote collegialiteit
• Klantgerichte instelling
• Rijbewijs, om te beginnen minimaal BE, moet genegen zijn

CE en chauffeursdiploma te halen
• Goede omgang met machines.

Wij bieden:
• Een vaste baan, na gebleken geschiktheid
• Goede secundaire voorwaarden
• Goede werksfeer
• Salaris volgens CAO Vereniging van Hoveniers en

Groenvoorzieners

Ben je geïnteresseerd in deze baan, bel dan voor een afspraak
of stuur een sollicitatiebrief binnen 14 dagen naar

Bosman Groenspecialist
t.a.v. G.J. Bosman
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

't Cl0apcn van 't

Vrijdag
27 juni
gesloten
in verband met
familiefeest

't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien



(Advertentie) Veel lezers blijken actief bezig te zijn
met beleggingen, hypotheken, koop-
sommen etc. Anderen nemen met be-
langstelling kennis van de informatie
die ze ontvangen. Maar tot een eerste
aanzet om ook echt iets te doen, ko-
men ze niet. De beurs staat immers al
zo hoog, de studiekosten van de kinde-
ren hakken er nogal in, misschien
gaan we nog verbouwen. Bovendien is
het allemaal knap ingewikkeld.
Maar ergens geeft het niet meedoen
wellicht toch een onrustig gevoel. Op
verjaardagen hoort u immers wel de
spannende verhalen. Nu moet u die
niet allemaal geloven, maar een eerste
stap hoeft helemaal niet ingewikkeld
te zijn. Investeer eerst eens een klein
bedrag per maand in uw toekomst.
Bijvoorbeeld f 50,-. Dat is nog te over-
zien. Stort dat bijvoorbeeld in een aan-
delen-beleggingsfonds. Of ga aandelen
leasen!
Door het leasen van aandelen kun je
als beginnende belegger een leuk kapi-
taal opbouwen. Leasing is niets anders
dan een financiering. De betaalde ren-
te is fiscaal aftrekbaar en de koers-

winst op aandelen is onbelast. Dit zijn
de belangrijkste ingrediënten waarop
het leasen van aandelen is gebaseerd.
Het mes snijdt dan aan twee kanten.
Door de grote koersstijgingen van de
laatste jaren kon door aandelenleasing
winst worden behaald die veel hoger
was dan de opgeofferde maandbedra-
gen.
Aanvankelijk werd het leasen van aan-
delen alleen via direct-mailing aange-
boden. Het inmiddels wel bekende
Legio-Lease was een voorloper. Maar in-
tussen zijn er ook andere aanbieders.
Ook onafhankelijke financieel advi-
seurs kunnen u bij het leasen van aan-
delen helpen. Daarbij moet u niet al-
leen denken aan de bekende assuran-
tie-tussenpersoon. Aandelenleasing
heeft niets met verzekeren te maken,
maar alles met financiële planning.
Sparen, beleggen, lijfrentes, koopsom-
polissen, de hypotheek, het testament:
het hangt allemaal samen. Je kunt het
niet los van elkaar zien. Alle onderde-
len moeten ervoor zorgen dat de finan-
ciële doelstellingen maximaal worden
gerealiseerd. En het leasen van aande-

len kan heel geschikt zijn om samen
met de andere componenten vorm te
geven aan uw financiële planning. Het
is dan ook geen wonder dat er een
nieuw type adviseur is ontstaan: de fi-
nanciële planner.
In tegenstelling tot de aanbieder die
via direct-mailing op uw deurmat te-
recht komt, heeft een financieel plan-
ner persoonlijk contact. Daardoor kan
hij een goede adviseur zijn bij het af-
slui ten van leasecontracten. Bovendien
kan hij de lease-belegging inpassen in
uw eigen financiële situatie. De ver-
plichtingen die u aangaat moeten pas-
sen bij uw financiële plaatje. Boven-
dien moet de leasing worden afge-
stemd op uw fiscale mogelijkheden. De
fiscaliteit loopt overigens altijd als een
rode draad door de financiële plan-
ning heen. Uw financieel planner
moet dus fiscaal goed onderlegd zijn.
Daarnaast kan hij uw vragen beant-
woorden over alles wat met de beleg-
ging te maken heeft. Dat maakt het al-
lemaal toch wat minder eng. Ik wens u
financieel zorgeloze en plezierige zo-
mermaanden toe. Na de vakantie meer.

'Vorden zingt' in Dorpskerk
Zondag 29 juni is er 's avonds weer
"Vorden zingt'. Samen mooie en be-
kende liederen zingen in een volle
Dorpskerk. Er wordt weer gezongen
uit diverse bundels zodat er voor
elk wat wils is. Alle liederen zijn de
afgelopen tijd op verzoek binnenge-
komen.

Dit zingen 'op verzoek' trekt telkens
bijzonder veel belangstelling. Het aan-
tal mensen dat naar 'Vorden zingt'
komt wordt elke keer nog meer. Ook
vanuit de gehele regio komen velen
speciaal hiervoor naar de Vordense
Dorpskerk. Plaatsen als Zutphen, Nee-
de en Zevenaar om er een paar te noe-
men zijn altijd goed vertegenwoordigd.

Opvallend is dat mensen met een heel
verschillende achtergrond zich thuis-
voelen bij dit zanggebeuren. Ook zijn
er steeds meer mensen die na afloop
een bandje bestellen om het nog eens
weer te horen of om cadeau te doen zo-
als bij een verjaardag. Er gaan zelfs
bandjes naar Frankrijk, Tanzania en
Canada.
Er is een korte overdenking door dhr.
A. Treuren uit Apeldoorn en het orgel
wordt bespeeld door Bert Groot Enze-
rink. Omdat velen al vroeg komen zal
de organist vooraf al een aantal fraaie
liederen ten gehore^^ngen.
Na afloop is er gell^nheid om koffie
of thee te drinken in De Voorde en is er
de mogelijkheid om na te praten.

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

op <k voorjaürscoltectie
Enorm voordeel bij M ode huis Lammers!

Vanaf 23 juni (vanaf half 2) is onze
voorjaarscollectie met 30%, 50%

^en soms 80% afgeprijsdt

M O D E H U I
• Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-55 19 71 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 0543-51 39 80
• Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 0314-36 04 16

06-11
WORDT

Er zijn
2.000.000 mensen

met een
spijsverterings-

ziekte.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

BATAVUS TRAFFIC 4
met l jaar gratis
UNIGARANTfi etsverzekeri ng

De Nieuwe Batavus Traffic 4.
Met drie versnellingen, twee Sachs
trommel remmen en één jaar

fi etsverzekeri ng
tegen diefstal. Voor 'n
héél speciale prijs.

SPECIAL
P R I C E

De Batavus Traffic 4 is verkrijgbaar bij:

BLcUIVlINK

TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

jdeijjk adres fi
Smidsstraat 2, Vorden



Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CONTACT
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010. FAX 551086, BBS 554O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

het échte plaatselijke
weekblad

uw

druk-

werk

c/-
*•**' 3500 -

Alleen in Doetinchem, Hengelo G., Zevenaar en Zutphen

Unieke aanbieding in deze klasse
mm^mmammmmÊ
Geldig t/m 30 juni 1997

NISSAN

Nissan

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Tel. 0314-333055
HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. 0575-462244
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Tel. 0316-529320
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. 0575-522522

NISSAN

U'/'/' lichhcn tic Micra Airco Sport voor n
op \vomiiiil s / ( / ( / / / / / / c / cc// uniek I / I / / / / > M < / . '
Spcciiiiil voor on/c vc^ti^in^cn in
Doctinclu'iu, Hengelo ( / . , / r i y / / < / i < / en
y.utplicn. / ) ( • / ( ' Mici'ii /'s vooivicn \\iii:

> Airco
^ Stuurbekrachtigitig

^ Airbag
^ üordêlspanners
^ ^rtbhkkering
t 16 V-motor

Dus geheel compleet voor:

ƒ23.995,-*
SPECTACULAIR

FINANCIERINGSVOORSTEL

Voorbeeld

Nissan Micra Airco Sport
Aankoopprijs 23.995,00
Inruil of contante betaling 4.000,00
Te financieren bedrag 19.995,00

- Looptijd 60 maand
- Bedrag per maand 242,33
- Slotbetaling 9.242,33
Rente percentage
nu sensationeel 4,9%
Bedrag per mnd. normaal 314,76
Voordeel per maand:

314 ,76 -242 ,33 - 72,00

Uw winst
60 mnd. x 72,00 = 4.320,-
* Ook in automaat leverbaar! Prijzen excl. verwijderings

bijdrage/ kosten rijklaar maken. Meerprijs metalic lak.

o a

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
'dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
met katoenen tijk

\

'p o OS /(KWOO v,in 149. . - - - nu QQ,"
aux /'4(woo van l / ' ) . - nu lig,"

in extra lang owet i-pe 2 ;>m
als ins ]i uu.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.

1 n =
nuIIQ,'

0 ', ;(}()/>()() van ' : nu 179,--

litsjunr* ' ;x /40//00 v.in >I9.« nu 2IQ,--
(.)ok li ".TI i i, i, ir in cxtr. i Mn<j |/owi : m.\

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt.

1 40/200 van 299.= nu
nu 299,-

ieaux 240/200 van 469.= nu 349,-
Onk leverl aar rn extra l

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt.

D0«an499.=

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheerwollen vulling en een 100% katoenen
tijk.

nu X
i 4W.= nu

Lils Jumeaux v<in 49V.= nu 369,-
Ook IrvrrbcW in t1*!1 < '

ZOMERDEKBEDDEN
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk.

(-VU) v,in 99= nu5 9 y *

()V n

n

'MWUlv.in 199= nu I I

••:• l lan WVM}wn 'm= nu

10/200 van 799.= HU 499,-

nu 599,--

iitsjumc.uix. resp i40//vo en

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% eendedons en 1 0% kleine veertjes.
In carrégestikt.

- nu 49,-
: i van IQ99.= nu 799,-

m
litsjumeauxj

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.

l ',i i/TOO v, m i 79=

niTlÓQ,-

79.= nu 199,-

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewich^ji heel
soepel.

!0//tX)v,in/W- nu.

nu 299,-

Verder betten wij' een groot

aantal restant

heel veel kleuren
kussenhoesjes in zijde en katoen

ƒ 4,95 en ƒ 9,95

Topmerken voor bodem prijzen

IC U S S E M S
Synthetisch kussen met hollow fiber vullin., n tijk. H.ilfdons kussen [dons en veertjes] Menlijk /,(f nt en veerkr,tc htiq

V,in W.') b Vrii:

nu 2 voor 39,- nu voor 50,-
Synthetisch kussen qevulrt me! 'Luxorii en een k,HIK
„jk ann VOOrg kussen met badstof stretch tijk Van r39.»

nu voor 99,-
HOOFDKUSSEN SILVANA SUPPORT TRAVEL

1:1 'j9,= VOOr 49,- Neksteunkussen met een rol v,tn si nuimiubbei en een vullinq v,tn

nu 2 voor 99,-
- Om mee te nemen op

7 vakantienu 2 voor 89,- NU 59
't voor 29,= Tevens een grote kollektie neksteunkussens

nu 2
voor

TAFELGOED
•̂ ^ •̂••̂ •̂ ^^^^ •̂̂ ^ •̂̂ ••̂ •̂ ^^^^^ •̂̂ ^^^^^^MHH

Teveel om op te noemen

Grote partij ronde, vierkante en
recht-hoekige tafelkleden en

dekservetten.
Effen en gedessmeerd.

20 tot 70% Korting

SPREIEN
Restanten in alle maten voor de

Halve prijs
in 5 kleuren o.a. ecru en geel

220/250 van ƒ 129
nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159
nu/ 119,-

350/250 van ƒ 189
nuf 139,-

B A D J A S S E N
Witte dames badjassen ii

nu ƒ 49'95
Dames en heren badjassen n oen mooie

Katoenen badstof, vele kleuren

79>95
Restanten badjassen met kortingen van 30 lot 50%

HOE .AK [NS
Zware kwaliteit badstof stretch

1 pers. van 39,95
2 pers van 59,00

litsjum. van 69,00

nu 29,95
nu 44,95
nu 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
1 00% katoenen jersey

90/200 van 29,95

90/220 van 32,95

1 40/200 van 39,95

1 60/200 van 49.95

1 80/200 van 54,95
1 00% katoenen jersey

mooie kwaliteit

1 pers, van 39,95

2 pers van 59,50

ütsjum i '
VOOR WATERBEDDEN

190/221' n

nu 1 9> 95
nu 22,95

nu 29,95

111139,95

nu 29,95

nu 44,95

nu 59,95

DORMA
HOESLAKENS

/.ineerd 90/?00
^^ nu p.st. 14,95
^P 2 voor 25,00

LAKENS
van l 00% katoenen satijn wit

Nu halve prijs

M:I 79,00 HU 39,OO

eo

LAKENSETS o a Bedding House en
Damai

l persoons + 2 persoons +

litsjumeaux HALVE PRUS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± l O kleuren. 100% katoen.

80/200 1

90/200 > van 49,95 mi I Qi95

van 49,95

HOESLAKENS
CINDERELLA
± 8 kleuren. 100

nu 29,95
nu 39,95
nu 44,95
nu 49,95

KATOENEN
HOESLAKENS

vKk' slopen
; nu 2 voor 10,00

STRETCH MOLTON
1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers , nu 34,95
>,50 nu 39,95

00 van 24,95

90/2d

140/.'

180/2!" 1,95 ni

HOESLAKENS

nu 14,95
nu 14,95
nu 22,95
nu 31,95

KEUKEN SETS KEUKENDOEK + THEEDOEK
)DODD en Jor^olino) v.m 19

nu

9>95
7>95

KEUKENI»

WERK- EN VAATDOEKJES
'-leuren.ca. 40 x 40 « _. .-. _. .-

nu 4 voor I O, OO KEUKENSCHOfTTEN

THEEDOEKEN ASSORTIE

THEEDOEKEN RUITEN

PANNELAPPEN
• i uk

nu 5 voor

nu 3 voor I .2 j ̂  O

nu 4 voor ̂  j OO

vanaf Q, 95

BADKAMER
KATOENEN BADMATTEN
SbxVO van 42,95 nu 34,95

60x l ! n van 52,95 nu 45, OO

70xMü van X9.95 nu 69,00

W C f i M i van 29.95 nu 24,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT
synthetisch van Aqua Nova •
maat 55x90 cm, van 79,95 nu 29,95

UNI KATOENENBADMATTEN ANTISLIP

maat 55x90 cm, van 49,95 nu 29,95

UNI KATOENEN WC-MAT ANTISLIP

van 29,95 nu I9>95

BADSETS (badmat+toiletmat)

van Aqua Nova met kortingen tot

DUIZENDEN
D E IC B E D OVERTREKKEN

O.a. de merken;

CINDERELLA ARIADNE,

DORMA, DAMAI. BORAS,

BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf

persoons kinderdessins
vanaf 2Q,OO

2 persoons
vanaf 4 Q, O O

litsjumeaux
vanaf 5 9, O O

CINDERELLA

DEKBED

OVERTREKKEN

l persoons
van 99,00 voor 59,00

2 persoons
van 149,00 voor 79,00

litsjumeaux
van 189,00 voor 99,00

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

BADGOED
BADDOEKEN SEAHORSE 6071 l O cm

] 2 kleuren van 19,9b nu 2 voor

WASHANDJES SEAHORSE van 3,95 nu voor 2 j Q5

BADDOEKEN SEAHORSE FRANS MOLENAAR p

60/1 10 cm, Zwart + donkerblauw van 29,95 nu voorJLUjiJ*\

UNI-BADDOEKEN 50/100 van 1695 nu2voor

::::SS:::::::-:-x-:::::SSÏh-:-:SS::¥S-:.:::: :¥:-:-:-:S:iS-:-:v

STRANDLAKENS EXTRA GROOT ioo/ i70cm
7 kleuren van 39,95 nu voor

KINDERSTRANDLAKENS
O.a. 101 Dalmatiërs van 49,95 nu voor

RESTANT KINDERSTRANDLAKENS
van 49,95 nu voor

39>95

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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