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CDA wil nog dit jaar puntensysteem evalueren:

Tweede uitgifte van
kavels Het Joostink

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

Nadat eind vorig jaar de eerste kavels
zijn uitgeven voor nieuwbouwwijk
Het Joostink, vindt maandagavond 8
juni de tweede uitgifte plaats. Deze
bijeenkomst heeft plaats in t Pan-
toffeltje. De tweede uitgifte bestaat
uit zes twee-onder-één kapwoningen
en 17 vrijstaande woningen. Woning-
corporatie De Stiepel gaat daarnaast
acht twee-onder-één kapwoningen
bouwen en te koop aanbieden aan
mensen die bij de gemeente Vorden
staan ingeschreven voor een woning.
Het is de bedoeling dat er in het na-
jaar nog een laatste serie kavels
wordt uiggegeven. In totaal worden
er in nieuwbouwwijk Het Joostink
rond de honderd woningen ge-
bouwd.

Tijdens de raadsvergadering van dins-
dagavond 26 mei drong het CDA er bij
het college op aan om binnenkort het
puntensysteem op grond waarvan de ka-
vels worden uitgegeven te evalueren. Na
afloop van de eerste uitgifte van kavels
voor het Joostink is er veel kritiek ge-
weest op het puntensysteem. Veel men-
sen stoorden zich aan het feit dat som-
mige inwoners van Vorden binnen enke-
le jaren weer opnieuw gingen bouwen.
Op dit moment is het zo dat bij de uit-
gifte van een kavel op papier is vastge-
legd dat de eigenaar van de kavel het
huis niet binnen drie jaar mag verkopen.
Diverse mensen vonden dat dit een veel
te korte periode is.
Fractievoorzitter A.H.Boers van het CDA
stelde vorige week dinsdagavond voor
om hier iets aan te doen zodat mensen
die recent hebben gebouwd niet meer zo
snel in aanmerking komen voor een
nieuwe kavel. Wethouder D. Mulderije
(VVD) liet de heer Boers weten dat het
college van B en W na afloop van de eer-
ste kaveluitgifte uitvoerig heeft gespro-
ken over het puntensysteem. "En wij zijn
zelf ook tot de conclusie gekomen dat
die drie jaar wel erg kort is", aldus me-
vrouw Mulderije. Op dit moment wordt
er op het gemeentehuis gewerkt aan een
voorstel om daar tien jaar van te maken.
Het is de bedoeling dat dit voorstel aan
het eind van dit jaar door de gemeente-
raad wordt behandeld.
Verder werd er vorige week in de ge
meenteraad gesproken over de samen-
werking met Hengelo en Steenderen. De
raad ging accoord met het instellen van
een gezamenlijke stuurgroep die zich
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gaat bezig houden met de samenwer-
king tussen de drie gemeenten. Namens
de gemeente Vorden zullen wethouder
H. Boogaard (PvdA), de heer A.H. Boers
(CDA) en gemeentesecretaris mr. A.H.B.
van Vleuten zitting nemen in deze stuur-
groep. De stuurgroep start op l juli met
haar werk Tijdens de gemeenteraadsver-
gadering van vorige week werd er uitge-
breid gesproken over het feit of er zich
naast Hengelo en Steenderen ook andere
gemeenten mogen aansluiten bij het sa-
menwerkingskluster. Deze discussie
werd een week eerder aangeslingerd
door de VVD in Steenderen. Deze partij-
vond dat het voor omliggende plaatsen
als Zelhem, Hummelo & Keppel ook mo-
gelijk moet zijn om zich halverwege het
samenwerkingsproces aan te sluiten bij
het kluster Hengelo-Steenderen-Vorden.
De VVD in Steenderen maakte er zelfs
zo'n hard punt van dat de partij tegen
het raadsvoorstel stemde.
De vier poüjÉeke partijen in Vorden von-
den het ge^PInkel probleem als een an-
dere gemeente zich bij het kluster wil
aansluiten. De heer E. Brandenbarg
(WD) wees op het belang van een grote
sterke gemeenten tussen Doetinchem en
Zutphen. ^^denk dat die nieuwe ge
meente ve^ptoter gaat uitvallen dan de
drie gemeenten die nu met elkaar om de
tafel gaan zitten. Daarom vindt de WD
dat het ook voor andere gemeenten in de
regio mogelijk moet zijn om zich aan te
sluiten bij het kluster". Vervolgens ging
de heer Brandenbarg in op de noodzaak
van een samenwerking met andere ge
meenten. "Volgend jaar zijn de Pro-
vinciale Statenverkiezingen. Het is af-
wachten hoe het nieuw college van Ge
deputeerde Staten omgaat met de ge
meentelijke herindeling. Tot nu toe is de
gifbeker van de herindeling aan de
Achterhoek voorbij gegaan, maar de
vraag is hoe lang het nog duurt voordat
ook wij aan de beurt zijn".
Alle partijen waren het er overeens dat
de aansluiting van bijvoorbeeld Zelhem,
Hummelo & Keppel of Gorssel niet het
traject dat de drie gemeenten nu inslaan
moet afremmen. "We moeten er alleen
voor waken dat we niet telkens twee stap-
pen vooruit gaan en daarna weer één
achteruit. Andere gemeenten moeten
dus instappen in de trein die al rijdt", al-
dus mevrouw M. Aartsen (CDA). Volgens
de heer P. Hoogland hoeft dit voor ge
meenten die later instappen geen pro-
blemen op te leveren. "Het gaat per slot
van rekening niet om een hogesnel-
heidstrein". Wethouder H. Boogaard
(PvdA) wees aan het eind van de discussie
op het belang dat de drie gemeenten
zich wel unaniem moeten uitspreken
voor de aansluiting van een nieuwe ge
meente bij het kluster. "Anders moet je
er niet aan beginnen".
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 juni 10.00 uur Dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 juni 10.00 uur ds. M. Hijweege, Gorssel.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 juni 10.00 uur ds. HJ\. Speelman; 19.00
uur ds. G. Naber uit Neede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Zondag 7 juni 10.00 uur Eucharisitieviering,
Familie-viering m.m.v. Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 6 juni 17.00 uur Eucharisitieviering.
Zondag 7 juni 10.00 uur Eucharisitieviering.

Weekendwacht pastores
7-8 juni pastoor Van Zeelst, Vorden, tel. 55 17 35.

Huisarts 6-7 juni dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
6-7 juni JU. Hagedoorn, Lochem, tei. (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 1 1 .30-1 2.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbe^^dng en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 I^P(na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
1 5.00-1 5.45 uur.

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

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24

uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

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

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

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

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



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-
vertent ie dient wel verrekend
te worden. Schrifteli jke opga-
ven worden bij foutieve plnnt
sinq wel gratis herhaald.

• Oranjefeest Leesten-War-
ken op 19 en 20 juni

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

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

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

WEKELIJKSE AANBIEDINGEN
ipt keuze uit meer tal

30 soorten calorie-arm en goed voor 12 royato puten

Bij inlevering van deze bon

2?° voordeel
op uw vlaai naar keuze

Boterkoek
volgens oud Hollands recept

voor maar 4.'95

Roomboter Appelflappen
Royaal gevuld met verse appels en zuivere roomboter.

Dat proeft U!

deze week 4 halen en de 5e gratis

Nieuw In ons assortiment: dlOllZO PJCantC

ofwel: Spaanse broodjes met pikante Chorizo, een
gekruide worstsoort met knoflook en rode peper. OU

Elke donderdag: 5 BRODEN 12:95

Zie ook onze dagaanbledingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Nog één week... En dan de openingszet
vanaf de middenstip!
Extra voordelig:
MIDDENSTIPPEN 5 halen 4 betalen

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRUOAG P1EKENDA6

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100gram f Ij™

UIT EI6EN WORSTMAKERU

Gebr. Varkensrollade
100 gram f 1998

Leverkaas
100 gram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDA6

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDVOORDEEL

HAMLAPPEN
1 kilo f 9,98

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

5OO gram H.O.H, gehakt +

4 Grasmatjes

samen f 7,95

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

• Te koop: ganzen, in de
Veldhoek. Tel. (0573) 46 15 00

• Te koop: eethoek, z.g.o.h.
plm. 1 jaar oud, licht beuken.
Tevens: droog open haard-
hout. Tel. (0573) 45 26 41

• Te koop: motorgazon-
maaier met opvang (Honda)
en bosmaaier (Robin), i.z.g.s.
(0573) 45 31 44

• Te koop: 300 stuks buxus-
planten. Tel. (0573) 45 26 41

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

• Te koop: 4-jarige bruine
ruin met klein gebrek, 1,68 m,
lief karakter, goede stal ver-
eist, redelijke prijs. (0575) 55
6675

• Te koop vanaf 4 juni: dage-
lijks verse aardbeien. Laren-
seweg 4, Vorden, tel. (0575)
55 33 49

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

• Gevraagd: ervaren chauf-
feur, als oproepkracht, i.b.v.
groot rijbewijs, chauffeursdi-
ploma en ADR. Tel. (0573) 45
18 82 na 17.00 uur

• Alle WK-wedstrijden op
groot beeldscherm bij café
d'Olde Kriet in Wichmond

• De zomer weer in met
Amnesty T-shirts. Te bestel-
len bij Martine Letterie, Het
Jeobink 55, tel. 55 24 58

Aanbiedingen geldig do,
vrij, zat, 4, 5, 6 juni

Panklare
Snijbonen

400 gram

Aanbiedingen geldig op
ma, di, wo 8, 9, 10 juni

Panklare
Bamigroente

500 gram

Nieuwe oogst
Clementine's

10 stuks

Holl. Bospeen
per bos

8 198

Zomergroentemix
500 gram

398

Holl. Peultjes
2 50 gram

2?*

Speel mee en win:

UITSLAG NEDERLAND-BELBIË
De winnaars ontvangen
10 Khwi's en een WK T-shirt"

ZKptaMMf IA - TiMMn (0575) 55 18 85

MONA LISA AARDAPPEL
NIEUWE OOGST - 2,5 kilo 3?8

zoete GALIA MELOEN
per stuk 2ï
malse SPERCIEBONEN
500 gram

249

GRANNY SMITH
lekker knapperig! 500 gram

295

gesneden SNIJBONEN
400 gram 2?5
APPEL-KOOL SALADE
200 gram

CHEVRE PEILOUTTE
GErTEWITSCHIMMEL - 100 gram

BERGER ROCASTIN
- 100 gram

440
St. FEUCIEN
SCHAPEKAASJE - per stuk

795

DOPPINDA'S
500 gram 3?5

DIVERSE WENSWIJNEN
o.a. ABRAHAM, SARAH, VAN HARTE en BEDANKT

TWININGS THEE
DIVERSE SOORTEN - per pakje

195

AANBIEDINGEN BIJ TACX SCHOENMODE
Grote collectie Piedro

jeugd- en herenschoenen
tegen zeer scherpe prijzen

Jeugdsandalen
diverse merken en modellen

met 25% korting

Diverse kleuren sportieve suede
jeugd- en herenschoenen

met 25% korting

Grote collectie
linnen jeugdschoenen
maten 20 tot en met 35

met 25% korting

Tot ziens bij

TACX
S C H O E N M O D E
Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 47



Woensdag 27 mei 1998 wer-
den wij de gelukkige ouders
van onze zoon

Bram

Rob en Manuela
Oplaat-Helmink

De Eendracht 1
7251 GA Vorden
Tel. (0575) 55 41 09

Manuela en Bram rusten van
13.00 tot 15.00 uur

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor hun belangstelling en re-
acties, in welke vorm dan ook,
ter gelegenheid van onze 55-
jarig huwelijk.

B.H. Enzerink
H. Enzerink-Reurink

Hengelo (Gld.), juni 1998
Herten weg 5

Op vrijdag 12 juni a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd.

Jan Hissink
Jantje Hissink-Bouwmeester

Wij hopen dit samen met de kinderen
en u te vieren in café-restaurant 'De
Boggelaar', Vordenseweg 32, Warns-
veld.
Gelegenheid om te feliciteren van
15.00 tot 16.30 uur.

Juni 1998
Uzerhorst 4
7233 PA Vierakker

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

Op donderdag 11 juni a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

E. Gotink
G. Gotink-Voskamp

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
zaal 't Wapen van 't Medler, Ruur-
loseweg 114 te Vorden.

Juni 1998
Brandenborchweg 3
7251 MA Vorden

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATA:
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 p.p.

PAKTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

In dankbaarheid hopen wij op 10 juni
met onze kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen ons 60-jarig huwelijk te
herdenken t̂

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

H.J. Pardijs
en
A.H. Pardijs-Weustenenk

Gelegenhe^»t feliciteren van 20.00
tot 22.00 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Mosselseweg 4
7251 KT Vorden

JUHI

CRYSTAL
DREAM

MELLOWmCAME
PERFECT

SHOWBAND

SHOWBAND DE KAST
Voorverkoop: FOCUS - RADSTAKE -^ITY UDO
entree yoCTvefkoop f 22.f"

c=>r~jr=»RR ve=»o»«»RM<^»«~»«=»"<>

rvxi l„BB^Tl_IO T & _!>»..**!»

LIS<i»ITtfVXI>».TIK -^Bf^P'IUIC^HTr^.;

Geef ze een
lekker bruin tintje

omerburger m gr.
185
r l

5<x>gr.Shoarmavlees,
5 broodjes en 150 gr.

Pekelvlees,
100 gr.

Ham-ei salade,
Varkensreepjes, ^29 wo gr.
cfcsmatenlOOgr. l Rundergehaktf

Lever, A 98 500gr'
wo gr.

Keurslager

A
w Ganda ham,

gr'

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

Na maanden tevergeefs wachten op beterschap,
mocht mijn lieve zorgzame man, onze vader, opa,
broer en zwager inslapen.

JAN JACOT VAN DER PEUL
DRAGER VAN DE EREMEDAILLE

VERBONDEN AAN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Hij is naar zijn eeuwige jachtvelden vertrokken.

* Warnsveld,
1 september 1923

t Zutphen,
27 mei 1998

Vorden: J. van der Peijl-Wunderink
Zeist: Goof en Berta van der Peijl-

Tiessink
Floris, Caroline

Gorssel: Wim en Annemarie van der Peijl-
Berends

Sébastiaan, Dominique

Den Dolder: G.H. van der Peijl
F.M. van der Peijl-de Gier

Vorden: B. Wunderink
J.B. Wunderink-Rossel

Huize Tiro'
Zutphenseweg 71
7251 DJ Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 30
mei op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het
overlijden van ons bestuurslid en oud-secretaris,
de heer

J.J. VAN DER PEIJL

Vanaf 1950 was hij bestuurslid van onze vereniging
waarvan tot 1997 secretaris. Voor deze verdiensten
ontving hij in 1990, bij zijn 40-jarig lidmaatschap, de
eremedaille in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen mevrouw van der Peijl, kinderen en
overige familie de kracht toe dit verlies te dragen.

Bestuur en commissie
Marktvereniging Vorden

Vorden, 27 mei 1998

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.

• Heeft u pijn of andere
klachten? Misschien kan ik u
helpen. Reflex zonethera-
pie. Carry Nieuwenhuis, fysio-
therapeute, Het Hoge 43, tel.
55 41 40

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

BAGAGEWAGENS
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11



E M E E N T E U L L E T I N O R D E NB V
M Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

M Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag toten met vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

Afspraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek;
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

^ J. IJDELIJKE VERKEERS-
MAATREGELEN

Op 6 en 7 juni is er in de Hoetinkhof een
buurtfeest. In verband daarme is de
Hoetinkhof tussen de huisnummers 80
en 102 afgesloten van zaterdag 6 juni
10.00 uur tot en met zondag 7 juni 1998
12.00 uur.

Op 6 juni is er in de Voornekamp een
buurtfeest. De Voornekamp tussen de
huisnummers 23 en 29 is op die dag af-
gesloten van 17.00 tot 01.00 uur.

PREEKUUR WETHOUDER DJ.
MULDERIJE-MEULENBROEK

In verband met een vergadering is wet-
houder Mulderije niet in de gelegenheid
om op donderdag 4 juni spreekuur te
houden.

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

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

EMEENTEHUIS OP 19 JUNI
1998 GESLOTEN

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

FSLUITING KOEKOEKSTRAAT

De afsluiting vajtffe Koekoekstraat duurt
één week langer cran gepland. Tot en met
30 mei is deze weg in elk geval afgesloten.

NTWERPVERORDENING OP DE ADVIESCOMMISSIE AMMONIAK
ACHTER HOEK/GRAAFSCHAP

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van 5 juni
tot en met 3 juli 1998 de ontwerp-Verordening op de Adviescommissie Ammoniak
Achterhoek/Graafschap, gedurende een periode van 4 weken, ter visie ligt in het ge
meen tehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare biblio-
theek van Vorden, gedurende de openingstijden.

Het dagelijks bestuur van de regio Achterhoek stelde de Adviescommissie Ammoniak
Achterhoek/Graafschap in.
Deze commissie bestaat uit gemeente-bestuurders en vertegenwoordigers van de
landbouw en milieu-organisaties.
Deze bestuurlijke commissie brengt bij transacties met ammoniakrechten een bin-
dend (maatwerk) advies uit bij overschrijding van de signaleringswaarde van 1860
mol.

De verordening regelt de instelling, samenstelling, taken, bevoegdheden en de werk-
wijze van die commissie. De commissie draait dit jaar op proef.

Na de periode van tervisielegging leggen wij de verordening ter vaststelling voor aan
de gemeenteraad.

ITGIFTE BOUWKAVELS IN NIEUWBOUWWIJK "HETJOOSTINK"

Burgemeester en wethouders hebben de eerste 100 ingeschreven (lijst l december
1997) gegadigden voor een bouwkavel bericht over de 2e uitgifte in "het Joostink".
Deze nieuwe woonlokatie voor Vorden-dorp is geprojecteerd ten noorden van de
Mispelkampdijk, gelegen tussen de Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winters-
wijk tot aan de Vierakkerse laak.

Zij gaan kavels uitgeven voor de bouw van:
- 6 twee-onder-één-kapwoningen;
- 17 vrijstaande woningen;
Woningcorporatie "De Stiepel" gaat daarnaast 8 twee-onder-één-kapwoningen bou-
wen en aan eerdergenoemde ingeschrevenen te koop aanbieden.

Als burgemeester en wethouders alle kavels van dit programma voor 1998 daadwer-
kelijk kunnen verkopen gaan zij in het voorjaar van 1999 een derde en laatste serie
kavels in dit plan uitgeven waarvoor zij de lijst van ingeschrevenen per l december
1998 hanteren.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdo-
cument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of voogd, mo-
gen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten be-
schikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop de gel-
digheid van het oude document eindigt een nieuw document aan te vragen; wel moet
men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legiti-
matiebewijs.)
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige
Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
pas poort en/of toeristenkaart/identiteitskaait meebrengen. Als de aanvrager staat
bijgeschre ven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocur
ment waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel bij ver-
missing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet u ook altijd
aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het
aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt gehad,
maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan wor-
den de rechten verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een
andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, om-
dat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelij kende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

Vermelding van kinde^^t in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring
van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis
te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overge-
legd als in het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren l^Éfmj ving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend zijn
dat in Europa alleen TsjechiëW Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschnjving de leeftijd tot
en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende buitenlandse verte-
genwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort ƒ 94,50
een europese identiteitskaart ƒ 36,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wij zigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7, 50
(wijzigingen voorbehouden)

EIZEN NAAR TURKIJE

Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:
Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is voor
personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:

1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen hier-
voor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een Europese
identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen aan
de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US Dollar een
visumsticker kopen.

Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple-entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0 US
Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het paspoort moet
worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole laten zien voor
de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sticker sa-
men met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sticker laten
stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moeten zij deze sti-
cker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk van
deze personen 10,- US Dollar worden betaald.



OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op de meeste rijbewijzen staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring veroorza-
ken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in
de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en de
derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden vernieuwd. Let u dus
goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang, als u wilt blijven rijden, om vóór
deze datum op het gemeentehuis te komen.

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de volgen-
de bescheiden inleveren:
* het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 40,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden ge-
keurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij burgerza-
ken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd voor het
rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de
Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,80. Dit bedrag moet bij ontvangst van het for-
mulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen hiervan. Het kan 4 tot 5
weken duren voordat u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een nieuw
rijbewijs aan te vragen.

Tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in
het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een ongeval,
kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan gevolgen heb-
ben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijd-
se keuring te laten doen.

Vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte doen bij de
politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u eerder
een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste rijbewijs
afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document wor-
den gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden op-
gevraagd.

Afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft
te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig,
waardoor de "klaar-terwijl-u-wachtM-service misschien i^et altijd gerealiseerd kan
worden. Wij doen ons best, maar wagen uw begrip wam^p het niet lukt.

OUWAANVRAGEN

plaats

Biesterveld 21

Het Jebbink 10

aanvrager

H. Mulder

inhoud

bouwen woning met
garage en carport

W. Sanders en bouwen woning met
mw. E. van het Hof dubbele garage

datum ontvangst

2O05-98

20-05-98

Lankhorsterstraat H.G.Th. Arends
16, Wichmond

bouwen bedrijfswoning 20-05-98

Ruurloseweg 63 J.H. Welleweerd bouwen garage/berging 26-05-98

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

ïv.BELEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 26 mei 1998:

BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager

Biesterveld 27 t/m Stichting
41 (oneven) de Achterpoorthe

Biesterveld 28
en 30

Weppel 5 en 7

N.F. Huetink en
A. Groot

Stichting
de Achterpoorthe

Ambachtsweg 6 H. van Olst

Biesterveld 80 E. Mulder

inhoud

bouwen vier twee-onder-
één-kap-woningen met
garages

bouwen twee-onder-één-
kap-woning met garages

bouwen woning

plaatsen hekwerk

bouwen woning met
garage

vrijstelling

dakhelling

bodemonderzoek

afstand tot zijde
lingse perceel-
grens

J? LJ VERIGE VERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud

Vorden RTV Vierakker/Wichmond wielerronde van Vorden op 7 juli 1998

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen met ingang van 5 juni tot en met 2 juli 1998 ter inzage:

een melding algemen^naatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:myri;

1. Aldi Ommen B.V., Postbus 65, 7730 AB Ommen,
voor het uitbreiden van een detailhandel, op het perceel Zutphenseweg 3c
te Vorden;

2. de heer J. Welgraven^choolstraat 6, 7251 XR Vorden,
voor het van toepa^^ig worden van het Besluit detailhandel wet milieu-
beheer, op een reeds opgerichte detailhandel, op het perceel Schoolstraat 6
te Vorden;

3. de heer GJ. Groot Jebbink, Lindeseweg 18a, 7251 NS Vorden,
voor het wijzigen van een akkerbouwbedrijf, op het perceel Lindeseweg 18a
te Vorden;

4. maatschap Mokkink-Wissmk, Mosselseweg 22, 7251 KR Vorden,
voor het wijzigen van een melkrundveehouderij, op het perceel Mosselseweg 22
te Vorden;

5. Migo Sport, Rembrandtstraat 32, 3781 EC Voorthuizen,
voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen, op het
perceel Nijverheidsweg 6 te Vorden.

Socii moet opnieuw twee promotiewedstrijden spelen.

Socii met lege handen na
promotieduel in Terborg

Midpoint Meeting

Voetbalvereniging Socii uit Wich-
mond heeft afgelopen donderdag-
avond de eerste kans verspeeld om te
promoveren naar de vijfde klasse van
de KNVB. Het team van trainer Henk
Klein Nengerman verloor op deze
avond het rechtstreekse duel tegen
Terborg. Beide elftallen hadden eer-
der MEC uit Miste verslagen. Het duel
in Terborg zou dus de beslissing
brengen. Door met 2-1 te verliezen
promoveert Terborg naar de vijfde
klasse. Voor Socii is de kans op pro-
motie nog niet voorbij. Het team
moet de komende week opnieuw
twee promotiewedstrijden spelen te-
gen teams uit de vijfde en zesde klas-
se die eveneens een tweede plek heb-
ben bereikt in de promotie-degrada-
tie-poule. Deze wedstrijden worden
gespeeld op 4, 7 en 9 juni.

Het duel tegen Terborg begon gelijk al
slecht voor Socii. Al vrij vroeg in de eerste

helft keek Socii tegen een 1-0 achter-
stand aan. Aangezien Terborg in het eer-
ste promotieduel met 5-1 van MEC had
gewonnen en Socii maar met 5-3 moes-
ten de Wichmonders op z'n minst twee
keer scoren.

Het zat Socii in de eerste helft niet mee.
Zo werd het team een zuivere strafschop
onthouden na een overtreding van
Terborg-speler Jarno Talens op Jeroen
Arends in de zestienmeter. De slecht lei-
dende scheidstrechter De Graaf wilde
niets van een penalty weten.

In de tweede helft wist Socii het spel
steeds meer naar zich toe te trekken. Zes
minuten voor tijd leverde dit de 1-1 op.
Het doelpunt werd gemaakt door Rogier
Matser. De meegereisde aanhang van
Socii hoopte heel even op een klein won-
der. Enkele minuten later maakte
Terborg-spits Edwin ter Horst een eind
aan deze droom: 2-1.

Donderdag 4 juni is Vorden het mid-
delpunt van een "mengelmoes" aan
buitenlandse talen. Vanaf die dag
houdt de Regio West Achterhoek van
Jong Gelre in Vorden en omgeving
een zogenaamde "Midpoint Meeting".
Er komen op 4 juni circa 70 jongens
en meisjes naar Vorden afkomstig uit
alle landen van de wereld zoals
Portugal, Amerika, Australië, Fin-
land, Duitsland en Afrika. Deze jon-
gelui verblijven gedurende een jaar
in Nederland bij tal van agrarische
bedrijven.

De jongelui zijn in Nederland op uitno-
diging van de "Stichting Uitwisseling
Bergen". Het doel van hun verblijf in
Nederland is niet alleen om te zien hoe
de bedrijven werken maar bovenal om
onze cultuur te leren kennen.
Donderdagmorgen 4 juni vindt de ont-
vangst plaats in het Dorpscentrum te
Vorden. Donderdagmiddag komen afge
vaardigden van de "Stichting Uitwisse
ling Bergen" naar Vorden om met de jon-
gelui over hun verblijf en ervaringen te
evalueren. Hierna komen de gastgezin-
nen naar Vorden om de buitenlandse

gasten af te halen. Tot en met zondag-
morgen verblijven ze bij gezinnen in
Vorden, Almen, Laren, Warnsveld,
Steenderen, Hummelo en Keppel. De or-
ganisatie heeft op dit moment nog niet
voldoende gezinnen. Geïnteresseerden
kunnen bellen met 0575- 571374.
Donderdagavond wordt er in Harfsen
een wedstrijd klootschieten georgani-
seerd, waarna er aansluitend in zaal
Buitenlust de disco wordt bezocht.
Vrijdagmorgen wordt een bezoek ge
bracht aan het kleinste stadje van
Nederland: Bronkhorst. 's Middags kun-
nen de jongens en meisjes zien hoe in de
Keyenborg klompen worden gemaakt, 's
Avonds zullen de buitenlandse gasten in
de "Zeven Stenen" in Steenderen zelf een
presentatie over hun thuisland houden.

Zaterdag wordt koers gezet naar
Giethoorn om de dag al "punterend"
door te brengen. Voor de zaterdagavond
is er in 't Pantoffeltje te Vorden een feest-
avond gepland. Het verblijf in deze regio
wordt zondagmorgen afgesloten met
een lunch in het Dorpscentrum te
Vorden. Aansluitend worden de stage-
adressen in Nederland weer opgezocht.



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wat bun iej dan an 't timmeren, wo'j de katten wegvangen?". Harm Sanders
was druk an 't zagen en timmeren too zien buurman, Willem Pieper 's kwam
kiekn wat e an 't maakn was.
"Dit mot een rottevalle wodn. Die vret mien de hoendereier op. Geregeld misse
wiej een paar eier. Van de tien hennen die'w hebt krie'w zo'n acht of negen ei-
er daags. Maor wat dage he'w d'r maor twee of drie. Vosse zolt 't ok neet doen,
die zoln de hennen wel klein menneken maakn. Dus zolt 't wel rotten wean ".

Volgens Willem was 't gaas wat e d'r an 't ene ende veur had vols te meeps.
"Daor bit ow een rotte zo deurhen. Daor dien iej wel tralies veur te
maakn.""Dat doe'k dan wel at e dit gaas kapot ebetn her, zei Harm die zich
deur een ander neet gauw wat leet gezeggen. Afijn, Harm hef de valle biej 't
hoenderhok ezet. Maor rotten ving e neet. Teminste, Willem Pieper vroog um
d'r wel 's nao maor daor had nog nooit wat in ezetn.

Ene keer hef e d't een kraaie in ehad maor dat hef e nooit veteld. Die kraaie
kwam van Derk van 't Maoneveld. Die had zich lillijk emaakt too de kraaien um
de grote bonen allemaole uut de grond hadn etrokn. Hee had de windbuks eg-
repn too de met de lesten te gange waarn en d'r ene van de sokken eschotn.
Willem Pieper had dat eheurd en de kraaie metenommen en um biej Harm in
de rottevalle estopt. Toch kwam Harm d'r onvewachs achter waor de eier ble
ven.

%

Op een aovund waarn ze op vesite biej mevrouw Westra van de Zandkoele. Die
kwam uut Amsterdam en had dit boerderiejken veur een paar jaor trugge ek-
och. Zee had toen buurte emaakt en zo ens in 't jaor kwammen ze biej mekare
op vesite. Met de hapkes kwam 't gesprek ok oaver de eier. "Ik krijg tegenwoor-
dig heerlijk verse eieren, wel tegen betaling natuurlijk. Die buurjongen, die van
Stoevenbelt, brengt me tweemaal in de week zo'n stuk of tien eieren, heerlijk
zijn ze".

"Van Stoevenbelt"' dach Harm, "die hebt jao gaar gin hoender". Harm hef twee
vakantiedage openommen en too had e de jonge te pakken. Politiewark hef e
d'r neet van emaakt. Want hee had altied goed met de Stoevenbelts op konnen
schietn en dat wol e graag zo holn. En de rottevalle lig now te verrotten in-
plaatse dat t'r rotten in komt. Zo geet dat wel vaker biej ons in d'n Achterhoek.

KLeestman.

D a m m e n
DAMNACHT VAN VORDEN
In de nacht van woensdag 20 mei op don-
derdag 21 mei werd de traditionele dam-
nacht van Vorden voor de 13e keer geor-
ganiseerd. Veel dammers geven een ei-
gen invulling aan het begrip dauwtrap-
pen en binden met elkaar de strijd aan
van 's avonds tien uur tot de volgende
morgen acht uur. Dit jaar was de organi-
satie in handen van Henk Ruesink en
Gerrit Wassink, met daarbij de financië-
le steun van de Rabobank. Zij mochten
64 dammers uit het hele land aan de
start verwelkomen, waaronder zelfs twee
personen uit Letland. Gerrit deed dit jaar
zelf ook mee en bereikte op het nipper-
tje de finale. Na een slopende nacht met
13 wedstrijden werd bij het krieken van
de dag de eindstand van de voorronden
opgemaakt. Het bijhouden van de uitsla-
gen was in vertrouwde handen bij Gerco
Brummelman. Op basis van de behaalde
punten werden finalegroepen gevormd
van zes spelers per klasse.

In de eerste finalegroep waren de spelers
uit Westerhaar oppermachtig. De win-
naar van vorig jaar Edwin Twiest kende
een dipje in de voorronden, maar kwam
in de finale sterk terug. Achter de onge-
naakbare Gil Salome eiste Twiest de
tweede plaats op. Salome kwam lang-
zaam uit de startblokken, maar eenmaal
op stoom was hij niet meer te stoppen en
finishte met drie punten voorsprong op
zijn belagers. De derde plaats ging naar
Marino Barkel die er in de finale door-
heen zat. De vierde plaats was voor
Marcel Knipper uit Doetinchem en de
vijfde plaats voor Gerrit Wassink.
Daarmee hield hij de Vordense kleuren
hoog, want andere troeven lieten het af-
weten. Mark Klein Kranenbarg had zijn
'dag' niet en vinden we pas terug in de
vierde finalegroep. Nog een groep lager
zien wij Bennie Hiddink staan.

In de eerste klasse werd de eerste prijs ge-
wonnen door Alexander Koops met 21
punten, op de voet gevolgd door zijn
broer Erik. De derde plaats werd een
prooi voor Marcel Dankers. De tweede
klasse schreef Rob Hesselink overtuigend
op zijn naam. Hij had maar liefst vier
punten voorsprong op de regionale favo-
rieten Danny Dix uit Brummen en
Alfons van Zuylen uit Zutphen. De
Vordense troef Jan Hoenink finishte in
de tweede finalegroep en Sjef van der
List in de derde. Sjef had het af en toe aan
de stok met de arbiter, maar toen de arbi-
ter eenmaal was weggestuurd ging het
stukken beter.
De organisatie en de beheerder van het
Dorpscentrum kunnen terugkijken op
een geslaagde damnacht.

Ktootschiettoernooi
Zondag 7 juni zal wederom het Lindese
Klootschiettoernooi worden gehouden.
De start is aan het begin van de middag
bij 't Proathuus. Er wordt gestreden in
vier klassen: dames, heren, gemengd en
een vrije klasse. Voor meer informatie
kan men bellen met café 't Proathuus: 55
6421.

Anbo
De Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen in Vorden houdt de komende
maanden een aantal fietstochten,
waarvoor men zich op kan geven bij de
familie Waarle (55 31 46). De eerste
tocht wordt gehouden op dinsdagmid-
dag 9 juni.
De overige data zijn 30 juni, 11 augus-
tus, l september en 15 september. De
eerste bijeenkomst na de vakantiepe-
riode vindt plaats op vrijdag 25 sep-
tember. Dan wordt er 's middags bingo
gespeeld met aansluitend een brood-
maaltijd.

Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van wateronfharder:

Heeft u ook last van kalkaanslag?
Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Meer dan 93% van alle huis-
houdens in ons land heeft last
van hard water. Hardnekkige
kalkaanslag en ketelsteen be-
dreigen boiler, geiser, combi-
ketel, waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, strijkijzer en kof-
fiezetter, maar ook wastafel,
spoelbak, toilet en bad.
Montage van een Alpine Water
Descaler is een afdoende oplos-
sing voor al deze problemen, zo
blijkt uit de praktijkrest (bron:
Energie & Water 1996 nr. 95,
voorlichtingsblad van Energie
Noord West.

EXTRA KOSTEN
Kalkaanslag en ketelsteen ver-
oorzaken heel wat schade en ex-
tra kosten. Niet alleen de water-,
maar ook de energienota neemt
toe. De levensduur van huishou-
delijke apparaten wordt verkort
zodat hoge kosten ontstaan
door reparatie en vervanging.
De gemiddelde schade door
hard water wordt geschat op en-
kele honderden guldens per
jaar per huishouden, terwijl dit

bedrag voor grootwaterverbrui-
kers vele malen hoger uitkomt
en dan praten we nog niet over
de milieuschade als gevolg van
het moeten gebruiken van was-
verzachters en agressieve kalk-
oplossers.
Door het aanbrengen van een
Alpine Water Descaler kan scha-
de door hard water worden
voorkomen en wordt ons milieu
gespaard.

VOORDELEN
Reeds bestaande kalkaanslag
wordt afgebroken. Na het was-
sen voelt het haar minder hard
en de huid minder schraal aan.
U gebruikt minder zeep en
shampoo en het haar kan ge-
makkelijker gemodelleerd wor-
den. U heeft ook geen last meer
van huidirritaties door kalk. De
kwaliteit van het leidingwater
wordt nog beter (reuk en smaak)
koffie en thee smaken lekkerder
en er zitten geen vieze velletjes
meer op de koffie en de thee.
De kopjes zijn eenvoudig te rei-
nigen zonder schuursponsje en
zonder schuurmiddel.

STRALEND EN SCHOON
Geen vermoeiende poets- en
schuurwerken meer in de keu-
ken, de badkamer en het toilet.
Kranen en douchekoppen raken
niet meer verstopt en blijven
glanzen. Ontkalking van leidin-
gen en apparatuur is niet meer
nodig en onthardingszouten
voor o.a. de vaatwasser worden
overbodig.

MINDER ZEEP NODIG
Voor de vaat en de was heeft u
aanzienlijk minder afwasmid-
del en waspoeder nodig en zijn
wasverzachters volledig overbo-
dig geworden. De voordelen zijn

reeds na enkele dagen duidelijk
waarneembaar.
De Alpine Water Descaler gaat
levenslang mee, is geheel onder-
houdsvrij en heeft een hoge hit-
tebestendigheid, is waterbesten-
dig, is meeverhuisbaar en ge-
bruikt geen stroom.

100% KWALITEITSWAARBORG
De Alpine Water Descaler geniet
een uitstekende reputatie bij
groot- en kleinwaterverbruikers
en is recentelijk onderscheiden
met het felbegeerde kwaliteits-
certificaat ISO 9002 en de ge-
noemde test van Energie Noord
West.

(Advertentie)

Tevens worden de Units gele
verd met een keiharde 60 dagen
niet goed geld terug garantie en
een levenslange technische ga-
rantie. De Alpine Water Desca-
ler is momenteel de enige wa-
terontharder met een 100%
kwaliteitswaarborg.

MONTAGE
De unit kan snel gemonteerd
worden zonder dat de leidingen
doorgezaagd hoeven te worden
en er worden geen voorrij- en
montagekosten berekend. De
Alpine Water Descaler is niet al-
leen geschikt voor particuliere
huishoudens, maar ook voor
alle grootwatergebruikers zoals
hotels, horeca, boerderijen, zorg-
instellingen etc.

Inlichtingen en leveringen:
ECH, telefoon (0570) 54 48 00.

N O O I T M E E R L A S T V A N K A L K A A N S L A G

Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

GRATIS GEPLAATST! Inlichtingen ECH TT (0570) 54 48 00



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER OPENBARE
KENNISGEVING ONTWERP-
BESLUIT
Algemene wet bestuursrecht
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

liggen met ingang van 5 juni tot en met 2 juli 1998, ter
inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

Lnaam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer D.J.G. Harmsen
Schimmeldijk 4
7251 MX Vorden
Schimmeldijk 4

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en vleesstieren

2.naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer H. Arends
Dorpsstraat 5
7234 SM Wichmond
Lankhorsterstraat 16

om: vergunning voor een herstelinrichting voor land-
bouwwerktuigen

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beslui-
ten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 3 juli 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 2 juni 1998.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (door-
kiesnummers), fax (0575) 55 74 44.

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

ligt met ingang van 5 juni tot en met 16 juli 1998, ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

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

de heer J. Hammers
Lankhorsterstraat 19
7234 ST Wichmond
Lankhorsterstraat 19

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
fokzeugen, vleesvarkens, zoogkoeien, schapen en
pony's

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

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

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

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

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

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

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de A
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 17 juli
1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek is beslist.

Datum: 2 juni 1998.

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

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (door-
kiesnummers), fax (0575) 55 74 44.

v/h Autorijschool Brinkman

DenEltefweg113
7233 SM Vierakker
Tel. (0575) 44 12 60

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

Tegon inlevering van deze
advertentie eerste rijles gratis

GEIMI :N1

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 4 juni 1998, gedurende
zes weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door ons vastgestelde -
wijzigingsplan ex. artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening tot wijziging van het bestem-
mingsplan "Vorden Noord" (bouwhoogte zone langs
het spoor).

Het plan maakt het mogelijk om in de zone langs het
spoor woningen van maximaal 8,80 meter hoog te
bouwen.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde ter-
mijn van ter-inzage-legging, tegen het besluit tot vast-
stelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Het plan verkrijgt rechtskracht daags na afloop van de
termijn van ter-inzage-legging, tenzij om voorlopige
voorziening is gevraagd. Het treedt dan niet in werking
totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is
beslist.

Vorden, 3 juni 1998.

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

(nagekomen familie bericht)

Toch nog onverwacht ontvingen wij bericht van het
overlijden van

JAN VAN DER PEUL

Vanaf de oprichting van onze vereniging maakte hij
vijftien jaar deel uit van het bestuur.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Vorden, 27 mei 1998
Oudheidkundige vereniging
"Oud-Vorden".

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand. grind, tuingrond Muizengatwg 3
* Grondwerk im DN ToWjjk
* Containers Telefoon (0575) 45 14 11

* Bestratingen Telefax (0575) 45 26 20
* Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 06-55135503

Zondag 7 juni 1998

CONCERT
door

Muziekvereniging
Concordia

en

Vordens Mannenkoor
bij Kasteel Vorden

(bij slecht weer in Hotel Bakker)

Aanvang 12.OO uur.
Toegang gratis!



Wapen- en sporthandel Martens in Vorden meer dan alleen verkoop van geweren.

Alles op het gebied van outdoor

ALLES VOOR DE JACHT
EN SCHIETSPORT

r"

Ruime keus in:
buksen,
pistolen,
richtkijkers,
waxkleding,

jagersjassen,
regenkleding,
truien, kousen,
hoeden, petten,
Meindl schoenen

' Jacht- en wapenhandel
'steeds doeltreffend! /„tphensewcg 9, Vorden Telefoon (0575) 55 12 72

Herenmode van
• MELKA • BUSH • V.I.P. • GROSS •
ROBERTO SARTO • STATE OF ART •
PASSION • LEDÜB • PIERRE MONEE • Burgemeester Galleestraat 9
COTTONFIELD • ClOPPA • LOVE Vorden. tel. (0575) 55 13 81

Visser
M O D E

N

Bij Martens vindt ü alles op het gebied van outdoor

Nu bij aankoop van een"
spijkerbroek. T-shirt cadeau
(zolang de voorraad strekt)

CORNER Zutphenseweg 8, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

o hp Markt 21, Zjjton
Telefoon (0314) 62 M6

Ruime keuze CD-singles nu voor maar f 5." per stuk

Chipknip

SPEELGOED ^
HUISHOUD- EN K
KADOSHOP
MUZIEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL. 553566

VOORJAARSSHOW
Tuinmeubelen nieuwe collectie '98
Motormaaiers - Zitntaaiers
o.a. Sabo - Toro
Ook voor service en onderdelen
het juiste adres

BARGNDSGN

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59

De enige echte (échte)
groentenman in de regio die
alles in eigen _ u,- L,
snijkeuken maakt.
Ook het adres voor kant en klaar maaltijden

M

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17 Z'

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

VORDEN

Zutphenseweg 24

tel. (0575) 55 15 14

EIBERGEN

J.W. Hagemanstraat 3

tel. (0545) 47 41 90

Super de Boer
Wilbert en Yvonne Grotenhuys

Dorpsstraat 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 27 13

ISUPER DE BOERl
ALTIJD OP Z O E K N A A R H E T IESTE

De klanten van wapen-
del Martens uit Vorden komen uit het
hele land. Toch weten veel mensen uit
deze regio nog steeds niet wat de fir-
ma Martens te bieden heeft. "Ze den-
ken vaak dat wij hier aU^m. maar ge-
weren verkopen. Maar d̂ ^ dus niet
zo. Wapens zijn op dit moment nog
maar bijzaak", aldus eigenaar Bennie
Bats. "De mensen kunnen hier te
recht voor alles op het gebied van
outdoor. Daarbij moetje denken aan
artikelen als verrekijkers, bodywar-
mers en wandelschoenen. Eigenlijk
teveel om op te noemen. Laten de
mensen maar gewoon eens een kijkje
komen nemen." Wapen- en sporthan-
del Martens is gevestigd aan de
Zutphenseweg 9 in Vorden, teL (0575)
55 12 72.

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat
heel veel mensen uit de regio nog steeds
denken dat de firma Martens alleen
maar wapens en geweren verkoopt. Tot
tien jaar geleden was dit ook één van de
voornaaste activiteiten bij het bedrijf aan
de Zutphenseweg. Daarna sloeg Martens

een geheel andere koers in en legde de
winkel zich toe op een breed assortiment
op outdoorgebied. "Je kunt het zo gek
niet bedenken of wij hebben het wel. Zo
vind je bij ons in de winkel een uitge-
breide collectie wandelschoenen. Met
name de merken Meindel en Reginetta
doen het heel goed. Het merk Meindel
kwam enkele jaren terug ook als één van
de betere wandelschoenen uit de bus bij
een onderzoek van het magazine
'Kampioen' van de ANWB", aldus Bats.
Het blad 'Kampioen' deed destijds een
test met Meindel-schoenen bij de
Vierdaagse van Nijmegen.

Knicker Boxen
Verder biedt Martens een breed assorti-
ment op het gebied van outdoorkleding
zoals truien, broeken, jassen en body-
warmers. Maar ook voor rugzakken en
laarzen bent u bij Martens aan het goede
adres. Datzelfde geldt voor de zoge-
noemde Knicker Boxen. "Daarvoor ko-
men ze zelfs vanuit het westen van het
land naar Vorden toe. Blijkbaar kun je
die bijna nergens anders in Nederland
meer kopen", lacht Bennie Bats.

Evenementen Vorden
7 juni: Concert Vordense mannenkoor en muziekvereniging
Concordia bij kasteel Vorden

18 t/m 20 juni: Oranjefeest Wildenborch

3 en 4 juli: Medlertol Oranjefeest

12,13,19 juli: openstelling tuinen De Wiersse

16 t/m 18 juli: kermis en braderie

7 en 8 augustus: Beachparty

9 augustus: koetsentocht

22 en 23 augustus: Willem Kuyper Jeugdvoetbaltoernooi w Vorden

22 t/m 29 augustus: Oranjefeest Vierakker, Wichmond

23 t/m 27 augustus: Country Living Fair

25 oktober: openstelling tuinen De Wiersse

Info VW, Tel.: (0575) 55 32 22



VIZIER OP
Tuincentrum Vorden koopt rechtstreeks in op veiling:

Assortiment flink uitgebreid

Eigenaar Wilbert de Leeuw van Tuincentrum Vorden

Door de parkeerplaats van de zij-
kant van het terrein naar de voor-
kant te verplaatsen, heeft Tuin-
centrum Vorden haar verkoopruim-
te flink weten uit te bereiden. "Wij
kunnen de klant daardoor een veel
breder assortiment bieden", zegt ei-
genaar Wilbert de Leeuw Tuin-
centrum Vorden is gevestigd aan de
Ruurloseweg 65a in Vorden, tel.
(0575) 55 36 71.

.Naast perkplanten heeft Tuincentrum
Vorden een brede keus op het gebied
van kamerplanten. "Veel mensen we
ten trouwens niet eens dat wij ook ka-
merplanten verkopen. Vaak komen de
mensen daar pas achter als ze eenmaal
hier binnen zijn geweest. Alleen daar-
om is het al eens goed dat dit artikel
wordt geschreven", lacht Wilbert de
Leeuw

Potterie
Naast perk- en kamerplanten heeft
Tuincentrum Vorden ook alles op het ge

bied van vijvers. Ook het aanbod van pot-
terie is er

Eigenaar Wilbert de Leeuw koopt zijn
planten rechtstreeks in op de veiling. "Ik
ga daar drie keer per week naar toe. Op
die manier heb ik altijd verse spullen en
kan ik bij^Magelijks mijn assortiment
bijsturen. Dus mocht ik van een bepaald
soort niet veel meer hebben, dan koop ik
dat weer in. Een ander voordeel van het
zelf inkopen op de veiling is dat er geen
grossier tussenzit. Wij kunnen op die
manier tegen een zeer scherpe prijs de
planten verkopen. Verder weetje precies
wat je koopt. Je zult hier dan ook nooit
uitgebloeide planten aantreffen", aldus
Wilbert de Leeuw.

Tuinaanleg
Tuincentrum Vorden houdt zich verder
ook bezig met tuinaanleg en -onder-
houd. "Wij hebben in ons orderpakket
diverse bedrijven en instellingen zitten",
laat Wilbert de Leeuw weten. "Maar ook
particulieren zijn natuurlijk van harte
welkom".

Prijspuzzel
Elke maand verschijnen in Contact de pagina's 'Vizier op Vorden'. In deze
pagina's is ook een puzzel opgenomen welke u in staat stelt een Rabo-reis-
cheque te winnen met een waarde van f 500,-

Wat moet u doen?
In de advertenties op de pagina's 'Vizier op Vorden' zijn losse letters verbor-
gen. Zoek deze op en zet ze in de goede volgorde. Er ontstaat nu een spreuk.

Oplossing nr. 5

De oplossingen moeten worden ingezonden vóór 15 juni 1998
naar:

Bleumink Tweewielers.-Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
Eliesen Electro, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
Lammers Mode, Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Kapsalon Marianne, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Alles op vijvergebied

vijverpomp vanaf, f 59,-

zuurstofplanten 3 voor, f 10,-
nog volop perkgoed, geraniums en kuipplanten aanwezig.

[
"l WORDEN

v

IE5EN
SCHOEIMIVIODE

•VORDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden,'

telefoon (0575) 55 36 71

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 M Wehl
Tel. (0314) 68 13 78

DEZE WEI
bij inlevering van deze bon:

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerfceweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Doujötraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN ^^tad4S tel.(0575)543202

Leuke zomer mode

voor de vrouw

van nu

N

MODE

Vorden - Zutphenscweg 29

tel.: (0575) 55 19 71

Vico trendy schoolfiets f 899,- OD Cl i mm

inclusief een jaar Vico fiets verzekering • ^ tilL ^
TK3 SA naven DE FIETSSPECIALIST
zwart stuur BLEUMINK TWEEWIELERS
zwarte aluminium velgen Dorpsstraat 12. uorden
veiligheidsslot ««KT» ss 13 93

Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant, Sparta-met

KWALITAI
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 43 55

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Het adres voor kwalrteiïsverf die de schil-
der ook gebruikt en een goed advies is

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorpntraat 7-9, 7251 BA Vonten, M.: (0676) 66 16 87

Richt uw koopvizier op
Vorden



Eerste Kasteel Festival Baak:

Jovink, Spitfires en Kas Bendjen
De prachtige omgeving van Huize
Baak is zondagmiddag 7 juni de
ideale stek voor een bijzonder dia-
lectspektakel. Onder de naam Kasteel
Festival Baak organiseren de plaatse-
lijke caféhouders Ria Sesink en Jos
Herfkens samen met Bennie Leferink
van Kermex Evenementen voor de
eerste keer een muziekfestival.

De grote attractie is de razend populaire
rockgroep Jovink & de Voederbietels. De
jongens hebben de afgelopen tijd aange
toond dat ze elke gelegenheid aangrij-

pen om er waar dan ook een groot feest
van te maken. Ze staan garant voor 'vuur-
werk', feestmuziek, heftige rock'nroll en
zitten altijd weer vol verrassingen. Dat
zal ongetwijfeld op zondag 7 juni in de
grote feesttent tegenover het kasteel niet
anders zijn.
Het 'voorprogramma' is al een feest op
zichzelf. De Spitfires komen namelijk.
De band die al sinds 1939 professioneel
op het podium staat en met hun geheel
eigen aanpak van het dialectrepertoire
een grote schare aanhangers kent. Net
als de Jovinks hebben ze onlangs een
nieuwe CD uitgebracht.

Niet minder geliefd is het Vordense
gezelschap Kas Bendjen, ooit ontstaan
als geintje maar inmiddels uitgegroeid
tot een band die tot in de verre omgeving
bekendheid geniet. De Vordense stam-
potrockers zullen ongetwijfeld veel fans
naar Baak trekken.

Wie verzekerd wil zijn van een plaatsje
kan kaartjes in de voorverkoop verkrij-
gen in café 't Hoekje Hengelo, café De
Herberg Vorden, café De Tol Wittebrink,
café 't Proathuus linde, café Sesink Baak
en café Herfkens Baak. (Zie de adverten-
tie elders in dit blad).

NATIONALE
COLLECTE
EPILEPSIE-

BESTRIJDING!
8 -13 juni

Er is nog zoveel te doen.
Uw steun is noodzakelijk.

Giro 222.111

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270

3990 GB Houten

Tel. 0900-82 12 411

HELP HET GELUK K HANDJE
Opvoeden ii in deze tijd geen gemakkelijke taak. De

cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst

l op de 20 kinderen in Nederland te maken met jeugdhulp-

verlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie.

Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei vormen van

4 i n rf o n -Jn 11 /TiU l U. c L \((A\ U

hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een

toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze,

net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kun-

nen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al bijna

40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?
amo DIVKMTKR

4O4O4O
11 7411 HS Dmur, ui: 0570 - 4 1 1 IT». fax 0570 • Ui U]
c www.Un4vtwlp.fll. .non. VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Naturo Vloeren aan de Polsbroekpassage 42 in Zutphen

Specialist in kurkvloeren,
laminaat- en parketvloer

Eén pot nat?
Besparen met het Premie Voordeel Plan

Univé streeft niet naar winst. Dat merkt u: de premies zijn gunstig. U bespaart zelfs extra
wanneer u meerdere verzekeringen bij Univé afsluit. In hoe meer verzekeringsgroepen u
verzekeringen heeft (Univé onderscheidt 9 groepen*), hoe hoger uw korting kan oplopen.
Tot maar liefst 15% per jaar. In dit voorbeeld gaan we uit van een verzekerde in Zwolle. In
delen van Nederland gelden andere premies.

Jaarpremie
Woonhuis
Extra uitgebreid, met glasdekking, verzekerd bedrag f 250.000,- f 187,50

Inboedel
Extra uitgebreid, zonder eigen risico, verzekerd bedrag f 80.000,- f 128,-

Aansprakelijkheid
Gezin/samenwonend, dekking f l .000.000,- f 70,-

" Personenauto
All-Risks, bestuurder tussen 24 en 65 jaar, minder dan 20.000 km. per
jaar, bouwjaar '98, brandstof benzine, verzekerd bedrag f 27.500,-
70% no-claim, zonder eigen risico f 602,98

Ziektekosten*
Man 30 jaar, vrouw 29 jaar, 2 kinderen. Hoofdverzekering
+ Module l, exclusief wettelijke heffingen, eigen risico f 200,- f 3.206,25

Tijdelijke levensverzekering
Man 30 jaar, duur verzekering 30 jaar,
verzekerd kapitaal f J 00.000.- f 508.-

Totaalpremies (excl. ziektekostenverzekering) f 1.496,48

Korting premie Voordeel Plan f 146,26

De vermelde premies zijn exclusief assurantiebelasting, administratiekosten en in het geval
van de ziektekostenverzekering exclusief de wettelijke heffingen.

* Ziektekostenverzekeringen tellen mee bij het bepalen van het koningspercentage.
De koning wordt echter niet berekend over de premie van de ziektekostenverzekering zelf.
Binnen de andere verzekeringsgroepen geldt een maximale premiekorting van f 50,-

t De ene verzekeringsmaatschappij is
bepaald de andere niet! Vergelijk uw premiej|aar eens
met de premietabel hiernaast. Univé biedt een compleet
pakket verzekeringen. Allemaal met een uitgebreide
dekking, heldere voorwaarden en gunstige premies. Als
u meerdere verzekeringen afsluit bij Univé, plukt u
bovendien de vruchten van het Premie Voordeel Plan.
Dat kan omdat de Univé-Onderlingen werken zonder
winstoogmerk.
Wilt u meer weten? Stap eens bij ons binnen of bel voor
een afspraak. Regelt u alles liever thuis? Stuur dan de
bon voor meer informatie vandaag nog op.

Ik ben heel benieuwd wat Univé voor mij kan betekenen.
Q Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
Q Stuur mij een brochure en nadere gegevens.

Naam: m/v

Adres:

PCAVoonplaats:

Geboortedatum: ...

Cliëntnummer:

Telefoon:.

Stuur mij informatie over de volgende Univé-verzekeringen:

Q Woonhuis Q Inboedel
Q Aansprakelijkheid voor particulieren Q Personenauto
Q Ziektekosten Q Ziekenfonds
Q Tijdelijke levensverzekering
Q
a

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig) l
Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre

Daar plukt ü de vruchten van!
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Ze zitten pas sinds eind september in
Zutphen. Toch heeft Naturo Vloeren
aan de Polsbroekpassage 42 al een
aardige klantenkring opgebouwd in
deze regio. "Harde vloeren zoals la-
minaat, kurk en parket zijn erg in
trek", zegt Gon Kiefte die de verkoop
doet bij Naturo Vloeren in Zutphen.
"Verder is het zo dat de klant steeds
meer de nadruk legt op kwaliteit en
vakmanschap. En dan zijn ze bij ons
aan het juiste adres". Naturo Vloeren
in Zutphen is aangesloten bij de
Centrale Bond Wonen.

In ons land zijn er diverse winkels van
Naturo Vloeren. De keten-organisatie is
Gon Kiefte niet vreemd. Voordat ze sa-
men met haar man in Zutphen voor
zichzelf begon, was ze acht jaar werk-
zaam als medewerkster bij Naturo
Vloeren waarvan een groot aantal jaren
als bedrijfsleidster. Aan ervaring en ken-
nis dus geen gebrek. "Natura Vloeren
heeft zich in het begin vooral bezig ge-
houden met kurkvloeren", legt Gon
Kiefte uit. "Maar vanaf het begin van de
jaren negentig heeft de organisatie haar
pakket uitgebreid en zijn daar ook ande-
re harde vloeren zoals laminaat en par-
ket bijgekomen".

Naturo Vloeren in Zutphen biedt een
breed assortiment op het gebied van
kurkvloeren. Deze vloeren zijn in diverse
kleuren leverbaar en voorzien van een
laklaag. "Het voordeel van kurkvloeren is
dat ze warm, isolerend en geluiddem-
pend zijn en opnieuw kunnen worden
gelakt", legt Gon Kiefte uit.

Naturo Vloeren in Zutphen biedt de
klant een totaalpakket. Want naast de
verkoop van kurkvloeren, laminaat en
parket heeft het bedrijf ook eigen par-
ketteurs in dienst die het materiaal bij u
thuis komen leggen. Verder bestaat er de
mogelijkheid om een bestaande kurk- of
parketvloer te laten schuren en op te
knappen.

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOflDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (O67B) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7280 AA
BBS 664040 - http://www.wMvwv.nl - ISDN 661329



Muziek voor het oog.

Wijs ernaar met uw hand en de
deurtjes glijden geruisloos opzij.
Een zacht licht overstraalt het
gehele paneel. Zo heet
Bang & Olufsen u welkom in
een muziekwereld die blijft
boeien BeoSound Ouverture
met CD-speler, cassetterecorder
en AM/FM radio in één.

3 jaar garantie

BANG & OLUFSEN

EUESEN ELECTRO
Baak, Zutphen-Emmerikse-
weg46, tel. (0575)44 12 64
Vorden, Dorpsstraat 8,
tel. (0575)55 1000
Zutphen, Nieuwstad 45,
tel. (0575) 54 32 02

OOIT KIEST U VOOR MOOIST

PARADETAPUT

[fedb©
PARADE

Wij nodigen u graag uit om

u zelf te overtuigen van de

meest complete collectie

vloerbekleding, waaronder

het gerenommeerde merk

Forbo parade.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

net even

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

Welkoop Vorden heeft plaats voor een

verkoopmedewerker m/v
voor 32-38 uur per week.

Gezien de samenstelling van ons team
gaat de voorkeur uit naar een man.

Wij zoeken iemand die:
• goede contactuele eigenschappen bezit
• een groot doorzettingsvermogen en

interesse heeft voor het Welkoop-
assortiment

• na een goede inwerkperiode in staat is
zelfstandig werkzaamheden
uit te voeren

Opleiding in de richting detailhandel
vereist, bijvoorbeeld
MDS / MMO / Detailhandel lang.
Leeftijd: 18-22 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 13 juni
richten aan:
VOF Weenk-ter Maat
t.a.v. de heer H.W. Weenk,
Stationsweg 16, 7251 EM Vorden

f i DE GROEN EN DOEN WINKELwetkööp

de grootste collectie

A ;<•«[,!'; o
in nederland

88 modellen, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349]

BANDEN

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

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

175/70/13
Michelin Energy XTi
175/70/13
Pirelli P3000E
175/70/13
Vredestein T-Trac
175/70/13
Sava Exact

128.-

112,-

100,-

SPORTVELGEN
16 inch Millenium
met 205/55/16
voor Golf IV nu
op = op 1950,-

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

Fax(0575) 55 26 82

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

OV.VA»

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

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

BOUW
GARANT

Bouwbedrijf

is een regionaal
werkend bedrijf,
met de nevenves-
tigingen Rondeel en
Groot Roessink
in Vorden.
De activiteiten
liggen in de woning-
en utiliteitsbouw,
verbouw en renova-
tie/onderhoudspro-
jecten alsmede pro-
jectontwikkeling.

administratie en adviesburo •&!•!!! MCI

Administratie- en adviesburo Schroer heeft vestigingen in
Zutphen en in Ruurlo en is al meer dan 20 jaar werkzaam
in de administratieve sector en fiscale dienstverlening voor
het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de
particulier.

Wij zoeken ter versterking van ons team voor de vestiging in
Zutphen op korte termijn een fulltime

Administratief
medewerkster

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- het verzorgen van de rapportage

- het inbrengen van administraties
- receptie en telefoon
- relatie- en urenadministratie

Wij vragen:
- diploma MAVO/HAVO/MEAO
- representatief in woord en gebaar
- onze gedachten gaan uit naar iemand die dit jaar

examen heeft gedaan

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan:
Administratie en adviesburo Schroer
t.a.v. dhr. J.B.Th. Schroer
Postbus'1
7260 AA Ruurlo

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Voor de realisatie van de hiernaast genoemde projecten zoeken
wij uitbreiding van ons team.
Onze belangstelling gaat uit naar een vakbekwaam en
zelfstandig werkend

metselaars
die zich thuisvoelen in het onderhouds- en verbouwingswerk.

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel.

Geïnteresseerde kandidaten, die denken door hun instelling en
vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij contact
met ons bedrijf op te nemen

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld
Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 25 77, Telefax (0575) 52 10 20



Veilingcommissie kijkt tevreden terug op boedeldag:

Boedeldag goed bezocht

De veilingcommissie kijkt terug op een geslaagde boedeldag. Deze vond afgelopen zaterdag
plaats op het terrein van mevrouw Schouten aan de Baakseweg 1. Naast allerlei spullen zoals
meubelen, tafeltjes, aardewerk, radio's en televisies, had de veilingcommissie ook voor de in-
wendige mens gezorgd, m de tent konden de bezoekers rustig onder het genot van een kop kof-
fie, soep of frisdrank een praatje met elkaar maken. Het mag duideh'ikzijn dat het gezellig toe-
ven was op de boedeldag. De netto opbrengst van de dag is voor ajtocerken in de gemeente
Vorden voor onderhoud van de kerkgebouwen. De volgende activiteit^an de veüingcommissie
is de veiling en de pleinmarkt van zaterdag 19 september.

JUNI
Iedere dag:

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

3 AMBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

4 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
7 Concert Vordens Mannenkoor +

Concordia bij Kasteel Vorden
7 HSV de Snoekbaars Ring-

ledenwedstrijd
9 NB van Plattelandsvrouwen reisje
9 PCOB busreisje

10 Welfare handwerkmiddag in de
Wehme

10 AMBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

10 HSV de Snoekbaars senior-
wedstrijden

11 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
13 Uitvoering Nutsblokfluit-

Keyboardclub in Dorpscentrum
13 Lezing Jeroen Heindijk Nieuwstad 10
16 Bejaardensoos Kranenburg
15 t/m 18 Avondvierdaagse

'gymvereniging Sparta
17 ANBO klootschieten bij 't Olde

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

wedstrijden
24 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 Fietstocht Vordense Volks Verhalen,

infoVW
28 HSV de Snoekbaars wedstrijd

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

OoIPvoor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0675) 651088
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - http://www.WMVWv.nl - ISDN 561329

Concert Concordia en
Vordens Mannenkoor
Zondag 7 juni wordt er ter gelegenheid
van de opening van het VW-seizoen
een concert gegeven bij kasteel Vorden.
Hieraan wordt muzikale medwerking
verleend door het Vordens Man-
nenkoor en muziekvereniging Con-
cordia. Bij slecht weer wordt uitgewe-
ken naar de zaal van Hotel Bakker.

Lezing
7 juni wordt er in de Van Wester-
holtzaal van kasteel Hackfort een le-
zing met diapresentatie gehouden over
het "Oud Achterhoeks Landleven".

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Limonadeconcert
Sursum Corda
op zaterdag 6 juni
Zaterdagmiddag 6 juni wordt door de
leerlingen van de Christelijke muziekver-
eniging Sursum Corda een concert gege-
ven in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Omdat het merendeel van de
leerlingen nog zeer jeugdig is, krijgt het
concert de titel 'Limonadeconcert' mee.
U kunt ondermeer kijken en luisteren
naar de blokfluitleerlingen, de leerling
minirettes, het leerlingenorkest en enke-
le individuele leerlingen met onder an-
dere slagwerk.
Het concert is voor iedereen gratis toe-
gankelijk. Voor de jeugd is er gratis limo-
nade. Dit concert is ook zeker de moeite
waard wanneer uw kinderen meer wil-
len weten over hun favoriete blaas- of
slaginstrument of de minirettegroep. Zie
ook advertentie.

Workshop
Karin Kortenhorst, beeldend kunste
naar, sieradenontwerper en goudsmid
houdt onder het motto "Draadwerk" op
zaterdag 6 juni een Workshop in
Galerie Agnes Raben aan de Nieuwstad
20 te Vorden. Men kan tijdens deze
workshop kennis maken met diverse
eigenschappen van verschillende soor-
ten draadwerk zoals buizen vlechten,
wikkelen en hameren. Middels het vor-
men en vervormen van draad kan er
vervolgens een werkstuk gemaakt wor-
den.

Amnesty International
In de eerste week van j^k krijgen de
thuisschrijvers van Anmesty Inter-
national in Vorden hun voorbeeldbrie-
ven in de bus. Dit keer zit daar ook een

kaart bij die alleen ondertekend moet
worden. Amnesty International heeft
deze kaart laten bedrukken met een
tekst waarin de ondertekenaar vraagt
om Beko RansomeKuti vrij te laten,
een van Nigeria's meest prominente
mensenrechtenactivisten.
Beko RansomeKuti is de voorzitter van
de Campaign for Democracy, een coali-
tie van pro-democratische groepen die
werken aan de promotie van mensen-
rechten zoals verwoord in de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van
de Mens. Ransome Kuti werd in 1995 in
een geheim zeer oneerlijk proces ver-
oordeeld tot vijftien jaar gevangenis-
straf, omdat hij kritiek had geuit op de
rechtsgang in Nigeria.
Het is niet voor niets dat Amnesty
Interanational op dit moment stil staat
bij een mensenrechtenactivist uit
Nigeria. Dit land geniet een zeer slech-
te reputatie op mensenrechtengebied.
Oppositionele krachten worden syste
matisch en hardhandig onderdrukt.
Vele topfiguren uit de politiek de pers-
wereld en de mensenrechtenbeweging
zitten gevangen.
In 1995 leidde de executie van Ken
Saro-Wiwa tot een krachtige reactie
van de internationale gemeenschap.
De Europese Unie stelde sancties in te-
gen Nigeria, waaronder een sportbycot.
De vriendschappelijke interland tus-
sen Nederland en Nigeria, gepland
voor 5 juni in de Amsterdam- Arena,
vormt een doorbreking van het EU be-
sluit. Amnesty grijpt de vriendschappe-
lijke voetbalinterland aan om actie te
voeren tegen de zorgwekkende situatie
in Nigeria.
Vordense thuisschrijvers doen hieraan
mee door een voorbedrukte kaart te
ondertekenen. Wanneer men voor-
beeldbrieven wilt ontvangen kan men
zich opgeven bij Ank Wallenburg, die
de thuisschrijvers de brieven bezorgd.
Haar telefoonnummer is 55 23 37.
Inwoners van Wichmond kunnen con-
tact opnemen met Leni Lamers: 44 13
41.

Kampio Aien w Vorden
De afgelopen weken werden opnieuw enkele teams van de voetbalvereniging Vorden
kampioen. Bij de pupillen was dat E2 en bij de senioren het vierde elftal.

De E2 is zo te zien een 'hecht team'. Staand van links naar rechts:Jaap Wentink
(leider), Joris Fransen, Thijs Stokman, Wouter Wassink, Ronald Steenblik, Mathijs
Raap en Henk Steenblik (leider). Gehurkt van links naar rechts: Luuk Brinkman,
Jake Wentink, Bart Stokman en Wouter Platteeuw. Sponsors van dit team zijn
slagerij Vlogman en makelaarskantoorPelgrum.

Het vierde dat wordt gesponsord door 't Olde Lettink bestaat uit staand van links
naar rechts: Erik Steenbreker, Chris Hofman (leider), Mark Borgonjen, Erik Bos,
Jelle Klein Kranenbarg, Arjan Bultman, Wilbert de Leeuw. Zittend van links naar
rechts: Bertus Zweverink, Jasper Koerselman, Bert Huetink, Marcel Boekholt,
Peter Wentink, Edwin Bekker.Jan Golstein en Dick Wesselink. Op de foto ont-
breekt René Olthof.



Wat ons betreft zijn de Wereldkampioenschappen voetbal

begonnen; het is van nu af aan bal bij uw Gulle Bottelier. Behalve

dat u voor al die feestelijke oranjedranken volop bij ons terecht kunt,

krijgt u bovendien bij aankoop van twee van de zes onderstaande flessen een

sportieve oranje voetbal mee!

Passoa the passion drink. Sonnema berenburg. Dujardin vieux. Coebergh bessenjenever. Dropshot. Hoppe jonge jenever

WK-wijn 'La Victoire' 8,95. Amstel pilsner 17,95.

Wilhelmus oranjeiïkeur 12,95. De Kuyper oranjebitter 11,95.

Warninks advocaat 7,95. Bokma jonge graanjenever 22,95.

Bols corenwyn 17,95. Pisang Ambon 18,95. Schipperbitter 21,95.

Mansion House scotch whisky 19,95. Gorter rum bruin/wit 16,95.

l

Deze aanbieding i$ geldig t/m 15 juni 1998
Prijzen zijn afhaalprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

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

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen

GULLE

BOTTELIER

HELP HET GELUK 'H HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken

duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst l op de 20 kinderen in Nederland te
maken met jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie.
Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei vormen van hulp. Vele mensen zetten

n ƒt ,
NATIONAAL FONDS KINDERHULP!

Brinkpoonstraat 32. 741 l HS Deventer, tel.: 0570 - 611 899. fax: 0570 - 645 602

Internet: www.kinderhulp.nl. e-mail: receptie@kinderhulp.nl

zich elke dag in om hen toch een toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze,
net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is
het fonds dat daar al bijna 40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?

OIRO DEVENTER

404040
s

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN



Theo Remmelink aan de start tijdens motocross Halle:

Motocross in weekend 6 en 7 juni
Zaterdag 6 en zondag 7 juni worden
op het circuit de Kappenbulten in
Halle motocrosswedstrijden verre-
den in een reeks van klassen. Zowel
de jeugd als de al wat oudere recreant
komt dat weekeinde aan bod op het
circuit waar eerder dit jaar de Neder-
landse en internationale top al furo-
re maakte.

Een verrassende deelnemer is Olympia-
ganger Thedo Remmelink die graag in-
ging op de uitnodiging van de HALMAC
om zaterdag mee te doen bij de junioren
in de gecombineerde 250/500 viertakt
klasse. Remmelink nam dit voorjaar na
een succesvolle deelname aan de Olym-
pische Spelen in Nagano - waar hij tien-
de werd bij het snowboarden - afscheid
van de skisport met een vijfde plaats in
de World Cup. Remmelink is Nederlands
meest succesvolle Alpineskiër ooit. Hij
wist in zijn carrière maar liefst acht
World Cupwedstrijden, verdeeld over al-

le disciplines, te winnen. Voordat Rem-
melink aan zijn carrière als skiër begon
was hij actief als crosser. Dat deed de
Zelhemmer met overgave en hij werd in
zowel de 125 cc, de 250 cc als in de 500 cc
klasse senior. In 1988 reed hij nog tegen
mannen als Gerard Rond, Toon Karsma-
kers en Kees van der Ven. Halverwege dat
seizoen richtte hij zich echter volledig op
het snowboarden. Na onlangs een punt
achter zijn loopbaan te hebben gezet,
tref je Thedo Remmelink tegenwoordig
zaterdags weer vaak aan op het circuit
van Halle waar hi j dan zijn trainings-
rondjes draait.
Zaterdag bindt hij de strijd aan met on-
der andere Henk Bloemert (vroeger een
topper in de 250 cc klasse), Dennis
Remmelink uit Gaanderen en ex-wereld-
kampioen enduro Peter Lenselink.
Verder komen zaterdag 6 juni talrijke re-
gionale deelnemers aan de start in de
wedstrijden die gaan vanaf de 80 cc klas-
se tot aan de zware viertakten.

Zondag 7 juni zijn de zogenaamde natio-
nale rijders aan de beurt. Deze categorie
betekent in motocrossland de opstap
naar het echte werk, want ook toppers
als Pedro Tragter, Dave Strijbos en Gerrit
Wolsink zijn ooit in deze klasse begon-
nen. De naam Wolsink staat ook komen-
de zondag op de deelnemerslijst want
Nick Wolsink, zoon van de veelvoudig
Nederlands kampioen, start in de 125 cc
klasse. In de 250/500 cc klasse binden on-
der andere Paul Kempers uit Hummelo
en Gerwin Mensink uit Halle de strijd
aan tegen zo'n vijftig andere coureurs
uit heel Nederland. Erik Looman, rege-
rend Nederlands kampioen, komt samen
met broer Eddy naar zijn thuiscircuit in
Halle om te laten zien dat hij nog steeds
de beste is in de viertaktklasse. Makkelijk
zullen de garagehouders uit Zelhem het
echter niet krijgen want de hele
Nederlandse top, inclusief Hallenaar
René Eelderink, komt zondag 7 juni naar
Halle,

Museum De Lebbenbrugge open op Tweede Pinksterdag

De Lebbenbrugge: uniek erfgoed
Al eeuwenlang ligt 'de Lebbenbrugge'
een karakteristiek 15e eeuws boeren-
huis, aan een oude Hessenweg bij
Borculo. Hessenwegen zijn zeer oude
wegen waarover het handelsverkeer
door de Achterhoek ging. Deze weg
was gericht op Deventer en Zutphen.

De Lebbenbrugge, eenmaal hofstede/her-
berg/tolhuis, is wat de bouw betreft geen
zuiver type van een Nederduits boeren-
huis. Het dwarshuis aan de weg is opge
trokken van kloostermoppen met zand-
stenen kruisramen en glas in loodramen.
Aan de linkervleugel van het achterhuis
is nog vakwerk te zien. Bij restauratie in
1939 bleek dat de Lebbenbrugge oor-
spronkelijk een zogenoemd 'los hoes'
(mens en dier in één ruimte) was
geweest. Het dwarshuis, met de klooster-
moppen, werd er omstreeks 1550 aange-
bouwd. Waarschijnlijk heeft het dienst
gedaan als een soort jachthuis van de
heren van Borculo.

Middeleeuwse rechtsnormen rekenden
het boerenhuis tot een roerend goed.
Omdat alle gebinten met houten pinnen
werden vastgezet. Deze pen- en gatver-
bindingen waren gemakkelijk te verwij-
deren: het kon geheel uit elkaar geno-
men en elders weer opgebouwd worden.
Hier zijn de lemen wanden, om prakti-
sche redenen, vervangen door steen.
Alleen russen kalverhok en de koestal is
nog een stukje lemen wand.

TOLHUIS
De Lebbenbrugge was ook tolhuis. Het
recht om tol te heffen werd in 1679 ver-

leend. Het heffen van het tolgeld vond
tot 1900 plaats. De gemeente Borculo
heeft dat recht later overgenomen. Een
bord met de toltarieven hangt nog aan
de voorzijde van het gebouw.

CULTUUR
De Lebbenbrugge is geen museum in de
eigenlijke betekenis van het woord. Het
is geen verzame^» van boeren- en hand-
werkcultuur maar een boerderij zoals
die laten we zeggen zo'n honderd jaar
geleden reilde en zeilde. Het meeste ligt
nog op de plaats waar het ooit werd
gebruikt. Daaroi^ieeft het iets behou-
den van ondefi^erbare intimiteit van
de dagelijkse omgang met mensen wier
levensstijl was aangepast aan die omge-
ving.

U komt binnen in de grote keuken met
de keitjesvloeren, de twee bedsteden en
de authentieke schouw met vuurplaats.
Rechts daarvan is de Heerenkamer met
een kabinet met daarin het linnen, de
knipmutsen en de bruidegomspijp.
Links boven de gewelfde kelder de opka-
mer. De deel met een groot aantal boe
renwerktuigen, de potstal, de weef- en de
karnkamer.
Op het erf staat een bakoven, een hoef-
stal, een oude handwijzer met de afstand
in uren gaans en een kapberg. In de
schuur is een verzameling landbouw-
werkruigen ondergebracht.

Het museum is geopend op Tweede
Pinksterdag en van 15 juni tot en met 31
augustus alsmede de zondagen in sep-
tember.

Op 6 juni in IJzerlo:

Nederlandse kampioenschappen
wolspinnen in gemeente Aalten
Spinners en spinsters uit het gehele
land komen zaterdag 6 juni naar de
'Farm en Country Fair* in' het Achter-
hoekse IJzerlo (gemeente Aalten) om
uit te maken wie zich dit jaar kam-
pioen wolspinnen mag noemen. Deze
kampioenschappen zijn inmiddels
uitgegroeid tot een (int)nationale
trefdag voor wolspinners.

Omdat het zogenoemde 'open' kam-
pioenschappen zijn, kunnen ook deelne-
mers uit bijvoorbeeld Duitsland en
België zich inschrijven.

De werkgroep Nederlandse Kampioen-
schappen Wolspinnen organiseert dit
jaar voor de 26e maal dit evenement en
heeft daarbij voor een nieuwe setting
gekozen. Er is aansluiting gezocht bij de
zeer bekende 'Farm & Garden Fair' die
jaarlijks in het eerste weekend van juni
wordt gehouden.
Deze fair vindt plaats in een geheel eigen
stijl: Engelse country style gemengd met
Achterhoekse gemoedelijkheid. In vele
kleine, sfeervolle tenten presenteren zich
zo'n 200 bedrijven die ieder een unieke
binding hebben met de natuur, het lan-

delijk leven, de landbouw en het tuinie-
ren.
Op zaterdag 6 juni worden de kam-
pioenschappen wolspinnen gehouden in
twee ronden. In de eerste ronde dient
schapenwol uit de vacht omgetoverd te
worden in een zo dun mogelijke draad.
In de tweede ronde dient dik gesponnen
te worden. Een deskundige jury heeft de
moeilijke taak de beste resultaten aan te
wijzen van de 60 deelnemers.
Rondom dit spingebeuren is er van alles
te doen. In de grote wedstrijdtent zijn
diverse stands ingericht waar allerhande
zaken over schapen en wolverwerking te
zien zijn. Maar ook and«^kvormen van
creativiteit zullen getoonTi worden. Zo
zijn er diverse demonstraties.
Informatie over de 'Farm & Country Fair'
kan verkregen worden bij Erik en Joke
Ruesink, Westendorpwec 2, 7122 JT
Aalten.

Nu bij Autobedrij f
Jos Herwers Hengelo:

Mysterieus
gekleurde
Primera
Mystiek groen. In deze opvallende
kleur is een aantal bijzondere Nis-
sans Primera GT gehuld. Autobedrijf
Jos Herwers Hengelo BV in Hengelo
(Gld.) heeft onlangs de hand kunnen
leggen op één van deze zeer speciale
uitvoeringen. Ook Nederlands top-

coureur Jan Lammers verplaatst zich
sinds kort in zo'n unieke Primera GT.

Jos Herwers is enthousiast over de nieu-
we kleur: "Het effect is zeer mysterieus.
De ene keer lijkt de Primera groen, dan
weer donkerblauw, zilver of paars". De
verandering treedt op als de invalshoek
van het licht, de positie van de kijker of
de hoek van het plaatwerk wisselt.

Hij heeft een soepele 2.0 liter motor van
110 kW (150 pk) en een uitgekiende wég-
ligging. Op het vlak van stabiliteit en
koersvastheid behoort de Primera GT tot
de beste in zijn klasse".
De speciale vierdeurs Primera GT is ver-
der ook bijzonder aantrekkelijk uitge-
voerd. Het interieur is voorzien van grijs-
lederen bekleding met opvallend con-
trasterend groen stiksel. Het leren sport-
stuur heeft de kleuren zwart en groen.
Verder komt het groen nog terug in de
wijzerplaat en de middenconsole. De
deurgrepen zijn in chroom uitgevoerd.
Behalve van het anti-diefstalsysteem
NATS UI, is de Primera GT voorzien van
twee airbags en airconditioning.

De variatie ontstaat door de uitzonderlij-
ke samenstelling van de chromoflair lak.
Deze lak bestaat uit een structuur van
meerdere ultradunne laagjes. Tijdens
het aanbrengen van die laagjes wordt
gevarieerd in de dikte. Daardoor veran-
dert - afhankelijk van de lichtinval - de
kleur van de Primera GT. De koppeling
van Jan Lammers aan deze speciale
Primera GT is niet toevallig. De ex-
Formule I-coureur rijdt al langer met
Nissan. Tijdens de 24 uur van Le Mans op
6 en 7 juni komt hij uit in een van de drie
Nissans R390 GT1.
Jos Herwers: "De aparte kleur past uitste
kend bij de Primera GT. Onderhuids is dit
model immers ook bijzonder uitgerust.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten

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

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVKS
VORDEN - TEL (OS7B) gBIOtO - FAX (0675) M10M
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS (64040 - E m.ll: IntaAwMMruil - ISDN (6112»

Wat hebben een aapje en een middel-
eeuwse ridder met elkaar te maken?
Helemaal niets zou men zeggen. Maar in
de balletuitvoering van de Muzehof heb-
ben ze veel met elkaar gemeen.
Ze zijn beiden de weg kwijt. Het aapje
belandt in allerlei rare situaties en de
ridder die zo gewend is aan de Mid-
deleeuwen, is op een geheimzinnige
manier in 1998 beland.

De belevenissen van deze twee worden
uitgebeeld door zo'n 200 balletleerlin-
gen van de Muzehof in de vorm van kin-
derdans, klassiek en jazzballet, moderne
en Spaanse dans. De muzikale begelei-
ding staat merendeels op CD, maar heel
bijzonder is de live-uitvoering van een
deel van 'Canto Ostinato' van Simeon ten

Holt, uitgevoerd door het Simeon
Kwartet.

Na afloop van een van de voorstellingen
zal de CD van het volledige 'Canto
Ostinato' worden gepresenteerd. Verder
speelt er een band onder leiding van
Rien Wulfrraat en wordt de Spaanse
dans begeleid door twee gitaristen en
een zanger.
De kostuums zijn gemaakt door ouders
en leerlingen van de balletafdeling van
de Muzehof.
De schmink en grime worden verzorgd
door Salon Christ'al en Ronald Wisselo.
De voorstellingen zijn op vrijdag 5 en
zaterdag 6 juni en op zondag 7 juni in de
Bührmann-Ubbenszaal van de Hanzehof
in Zutphen.



Laat uw
drukwerk

onze
zorg zijn

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU
ROUWWERK

Voor het

vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u

uitstekend

adviseren

voor een

eigentijds
ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS

•TIL. (0875)991010
FAX (OS7S) 951068

NIÉUWST AD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

| FILIAAL ZUTPHEN |

WEVODRUK
TELEFOON 0675 512306

FAX 545492
NIEUWSTAD 29

7201 NK ZUTPHEN
POSTBUS 19 7200 AA

FILIAAL ZELHEM

WEEVERS DRUK
7021 CX ZELHEM

HALSEWEO3C
TEL./FAX 0314 625053

Agentschap Hengelo (Gld.)

murlanne
Fallx Takkenkamp

Ruurloseweg 5
Telefoon O575 462O62

MEVR. M. MASSELJNK-
WULUNK

Margriethof 3O
Telefoon 0575 46 55 59

Agentschap Steenderen

MEVR. VAN VELDHUIZEN.
ONSTENK

Begonlastraat 3, Steenderen
Telefoon O575 452398

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573451286

BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

Feestelijke jubileum- *
prijzen bij rlelmink!

Helmmk Meubelen bestaat 40 jaar! Een jubileum dat zo bijzonder is dat we l\/t*S KfftS*
het ook heel bijzonder willen vieren. Tot 31 december 1998 kunt u profiteren */**

van feestelijke acties en aanbiedingen. En een spetterende kraslotenactie met

tot 100% kans op gratis kopen!
Want Helmink doet niet kinderachtig. Bij besteding van elke ƒ100,- ontvangt u

tijdens ons jubileumfeest een kraslot. Elk lot is prijs, met een bedrag van ƒ5,- tot
ƒ100,-. Bij een aankoop in 1999 wordt het totale bedrag in mindering gebracht. Dus

hoe meer loten, hoe lager uw aankoopbedrag in 1999 uitvalt. Dat wordt een feest!
-

LEREN BANKSTEL
2 + 2'/2 zits. Soepel rundleer,
in diverse kleuren leverbaar.

399S.-
SALONTAFEL
Ovaal. Massief eiken.
Met lade. Afm.135 x 85 cm.

**';%• 1250.-
KOLOMTAFEL
Massief eiken. Rond 120 cm

RELAXFAUTEUL
In soepel rundieder.

1895.-

ELEMENTENWAND
Sfeervolle uitvoering in mas-
sief eiken. In onze toonzalen
ziet u diverse mogelijkheden

LEREN
DRAAI-
FAUTEUIL
In groen,
rood,
blauw
en zwart

HELMINK
meubelen

/395L-

Zutphen^^eg 24
Tel. 057imi514

n
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

E L M l N K M A K T H E T Al O O E R B l J T H U I

KASTEELFESTIVAL BAAK
zondagmiddag 7 juni

in een grote tent t.o. Kasteel Baak

aanvang 15.00 uur, einde 22.00 uur

Kaarten 'm voorverkoop bil:
café t Hoekje Hengelo (Gld.) • café De Jol Vebwijk

• café Sesink Baak • café De Herberg Vonten
• café 't Proathuus Linde • café Herwens Baak

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

MHJKKERU
WEEVERS
VODDEN - TE. |0575] 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

K wekerij

De Heesterhof
Nu volop:

• mooie lavendel
• vaste planten
• rozen in potten
Natuurlijk moet u hiervoor bij
Kweken j De Heesterhof zijn!
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak (u kunt ons altijd bereiken op
telefoonnummer 06-53362300) • Vrijdagmiddags geopend

Varsseiseweg 2O,
Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575)
462892

Ondraaglijk drukkende warmte ?

bij ons nooit

Ontvlucht ook de flauwmakende hitte en

ervaar het aangename klimaat van de

verrijdbare Air-conditioner

Op ons kantoor In werking te voelen

Fluisterstll, startklaar en kan zonder montage

overal geplaatst worden.

Koelt en ontvochtigd de lucht naar uw wens

voor een aantrekkelijke prijs nu binnen Ieders bereik

WIM BOSMAN
l N S T A L L A JEgljJE B E D R I J F |

Enkweg 28 Vorden tel. 0575-552627

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Set lichtmetalen velgen ^ «^
met banden 15 inch 125O,-
Roadstone 155/13 nu 69,5O
Roadstone 145/70/12 nu 79,5O
Roadstone 175/70/13 nu 79,50

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

AUT08ANDCH

Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779



Nu boeken
eld besparen

La Palma, Los Cancajos nu 8 dagen vanaf ff 795,- p.p.

logies.

nu 8 dagen vanaf f 695,- p.p.

Kos, Psalidi nu 8 dagen vanaf f 695,- p.p.

Mexico, Puerto Vallarta nu 9 dagen vanaf f 995,- p.p.

nu 8 dagen vanaf f 699,- p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank

n of kijk op internet: wvvvv.rababank.nl Rabobank
Reizen

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

Steenderen Burg. Smitstraat Jfltel. (0575) 45 81 05

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

Vakantie
van 7 t/m 22 juni

Kapsa/on

Beaming
Raadhuisstraat 11

Telefoon (0575) 55 14 62

Chr. Muziekvereniging

SURSUM CORDA

OP ZATERDAG 6 JUNI A.S.
IN HET DORPSCENTRUM

AANVANG 15. °° UUR
M. M. V. :

* DE BLOKFLUITGROEP
* DE LEERLIN6MINIRETTES

* HET LEERLINGENORKEST

* JEUGDIGE SOLISTEN

GAAT/S

MUZIEK MAKEN BU
dcd Wttttoe/M

f Zaterdag 6 juni

bar
gesloten

bodega

1 Himtoffeltf?
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 55 17 70

J

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

Iaat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

fl. interieuradviseur

Mieterse
Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

VRAAG Alles
. wat je weten wilt

over behandelingen,
/ ondenoek, begeleiding

V en preventie van kanker

k,,.,„,.,,._ N>.krl»di. K..L,,k,.l,,„]>.,:>.
1. ur.'S BH A-.,,,J..

VPDRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

GI

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

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

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

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

verzekeringen.

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

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

ECCON Rabobank
ACCOUNTANTS k AOVIIIUM
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