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Schoolbesturenoverleg geeft voorkeur aan verbouwing 't Beeckland:

Nieuwbouw geen haalbare kaart W E E K E N D D I E N S T E N

De nieuwbouwplannen van scho-
lengemeenschap 't Beeckland zijn
geen haalbare kaart. Tot deze con-
clusie kwam vorige week dinsdag
het Schoolbesturenoverleg. In dit
overlegorgaan zijn alle Vordense
scholen vertegenwoordigd. De voor-
keur van het Schoolbesturenover-
leg gaat uit naar een verbouwing en
uitbreiding van het schoolgebouw
aan Het Hoge. De gemeenteraad zal
dinsdagavond 3 juni een principe-
besluit nemen over de huisvesting-
plannen van 't Beeckland. Wet-
houder M. Aartsen verwacht dat de
raad evenals het schoolbesturen-
overleg zal kiezen voor verbouw in
plaats van nieuwbouw. "Nieuw-
bouw gaat gewoon ontzettend veel
geld kosten", aldus Aartsen.

De gemeente Vorden is al vanaf 1995
met het schoolbestuur van 't Beeck-
land in gesprek over de huisvesting.
Deze is sterk verouderd en het nadeel

op dit moment is ook dat er op twee lo-
caties les wordt gegeven. De voorkeur
van het schoolbestuur van 't Beeckland
ging in eerste instantie uit naar nieuw-
bouw aan de Overweg. Het college van
B en W stuurt echter aan op uitbrei-
ding aan Het Hoge. Tijdens de commis-
sievergadering van woensdag 21 mei
zei direkteur Paas dat hij zich wel voor
kon stellen dat de gemeente Vorden ge-
zien het financiële plaatje kiest voor
verbouwing en uitbreiding van het
schoolgebouw aan Het Hoge. "Maar
ook dan is er al sprake van een sterke
verbetering ten opzichte van de huidi-
ge situatie omdat leerlingen zich dan
niet langer hoeven te verplaatsen van
de ene locatie naar de andere", aldus
Paas. In totaal is er door de gemeente
Vorden 4 miljoen gulden uitgetrokken
voor de uitbreiding aan Het Hoge. De
gemeenteraad neemt in oktober van
dit jaar een definitief besluit over de
huisvesting van scholengemeenschap
't Beeckland.

Poüzeichor Magdeburg
geeft concert van VW
op 8 juni speciaal tintje
De VW in Vorden opent op zondag 8
juni haar seizoen met een openlucht-
concert bij kasteel Vorden. Naast het
Vordens Mannenkoor en muziekver-
eniging Concordia zal dit jaar ook het
Poliziechor Magdeburg haar medewer-
king aan dit concert verlenen. Dit
Duitse koor is dit weekend te gast bij
het Vordens Mannenkoor en gevraagd
om het openingsconcert van de plaat-
selijke VWeen bijzonder tintje te ge-
ven. Bij slecht weer zal het concert
plaats vinden in de zaal van Hotel
Bakker.
Verder zullen het Vordens Mannekoor
en het Poliziechor Magdeburg op za-
terdagavond 7 juni een concert verzor-
gen in de Christus Koningkerk. Aan dit
concert zullen verder sopraan Henriet-
te van Lith, bariton Ludo Eijkelkamp
en pianiste Miriam Versteegen hun me
dewerking verlenen. De algemene mu-
zikale leiding is in handen van Bert
Nijhof. De toegang is gratis.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
pagina 11

Errai
en Veldnlmenboek
Afgelopen najaar is het boek
"Boerderij- en Veldnamen in Vorden'
verschenen.^^n de totstandkoming
van dit b^B hebben vele (oud)
Vordenaren hun medewerking ver-
leend. In het boek, welke is uitgegeven
door het Staring Instituut te
Doetinchem en waarvoor destijds inge-
tekend kon worden bij de Rabobank en
de Vereniging Oud Vorden, blijkt een
kaart opgenomen te zijn welke niet ge-
heel volledig is. Het betreft kaartnum-
mer 30, welke is afgedrukt op pagina
125. Deze pagina is inmiddels her-
drukt en voor iedereen die het boek
heeft gekocht gratis af te halen bij het
kantoor van de Rabobank aan de
Zutphenseweg 26 in Vorden.

Bomenbelang omrastert
boom in weiland van
dierenarts Noordkamp
De Vereniging Bomenbelang Vorden
heeft op zaterdag 31 mei een boom om-
rastert die in het weiland staat van die
renarts Ab Noordkamp aan de Horster-
kamp. Bomenbelang wil op deze ma-
nier de eik beschermen tegen de paar-
den en schapen die in de wei lopen. Dït
is de tweede keer dat de Vereniging
Bomenbelang zoiets doet. Vorig jaar
werd er ook al een boom omrastert op
het terrein van agrariër Wim Regelink
aan de Koekoekstraat 7 in Vierakker.

Hervormde Gemeente
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. RA van Oosten uit
Warnsveld.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. H.B. de Neeling,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur ds. HA. Hoorn uit Bredevoort.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 juni 10.00 uur Woord- en Communie-
dienst.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 7 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondags juni 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
30+ koor.

Weekendwacht Pastores
Geen opgave ontvangen.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8- juni 10.00 uur Dhr. Lensink uit Aalten.

Huisarts 7-8 juni dr. Haas, Christ inalaan 18,
Vorden, tel. 55 16 78.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uu ren van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een driujwide visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die^Vt tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne alt i jd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 7-8 j u n i tot 12.00 uur FA Kui jk ,
Lochem, tel. (0573) 25 16 84. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdae en zondag 11.30 -
1 2. 00 u ti r.

LET OP!!
DE Cl MT

ER WEER AAN

Avondopenstelling
Gemeentehuis voor
reisdocumenten
en rijbewijzen
Op de dinsdagen 3 en 17 juni 1997 is
het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00
uur geopend, uitsluitend voor het
verkrijgen van reisdocumenten en rij-
bewijzen.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 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 . Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarm nummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te 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. (0570f63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

l la. Onderhoudsklachten en technisch».1 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
06-8806 (20ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat . Info 553348.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden. t e l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vr i jdag 8.30-9.30 uur .

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingst i jden dinsdag 1H.30-'20.'.U) uur ; woens-
dag 13.30-17.30 uur. vrijdag 13.30-17.30 uur .

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres te l . 06-8212240.

Stankmeldingsiiummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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 Ui t leenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur .

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 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 Gezoridheids-
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) 522 41 50.

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via'De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centra le Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



2 bos bloemen naar keuze
Kaaps violen 3 stuks
Mooie grote hangpotten
2 voor
Fuchsia's 4 stuks
Geraniums 4 stuks

8,95
5,00

14,95
25,00
10,00
10,00

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

STERRETJE IN UW VOORRUIT?
Gratis reparatie vanaf wa-extra*
Laat het tijdig repareren zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Want zo'n sterretje
kan plotseling doorscheuren waardoor vervanging noodzakelijk is geworden. Bij vervan-
ging betaalt u al gauw f 300,- eigen risico. Voorkom deze problemen en kom op woens-
dag 4 en donderdag 5 juni te Vorden en vrijdag 8 juni te Brummen om uw voorruit vak-
kundig te laten repareren.
Een voorruitreparatie is geheel kosteloos vanaf WA-extra verzekering. U betaalt geen eigen
risico en uw no-daim wordt niet aangetast. SAB Autoglas werkt voor alle verzekerings-
maatschappijen. Wij zorgen voor de gehele afwikkeling met uw verzekeringsmaatschappij,
u hoeft alleen de groene kaart mee te brengen. Mocht u toch aan een ruitvervanging toe
zijn, krijgt u bij ons f 150,- korting op uw eigen risico.

KENTEKEN GRAVEREN
Voor f 25,- voorzien wij al uw ruiten van het kentekennummer en letters NL om export
tegen te gaan. Aanbevolen door verzekeringsmaatschappijen, ANWB en de Consumen-
tenbond. Bovendien kunt u bij ons direct een professioneel auto-alarm in laten bouwen.
Actieprijs f 249,-

S.A.B. Autoglas • rei4b«355*404
U HERKENT ONS MOBIELE BEDRIJF AAN DE BLAUWE TENT

Tot ziens op woensdag 4 en donderdag 5 juni op marktplein te Vorden
en vrijdag 6 juni op het marktplein (Koppelplein) te Brummen vanaf 9.30
tot 17.00 uur (mocht u even moeten wachten, geen nood d^fcffie is klaar)

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

VORDENS MANNENKOOR
en

POLIZEICHOR MAGDEBURG
m.m.v.

Henriëtte van Lith (sopraan)
Ludo Eykelkamp (bariton)
Miriam Versteegen (piano)

Dirigent: Bert Nijhof

ZATERDAG 7 JUNI A.S.
IN DE CHRISTUS KONINGKERK

TE VORDEN

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis

Op vakantie naar binnen- of
buitenland? Lekker ingeblikt vlees
van slagerij Jan Rodenburg
bij-de-hand

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

barbecue-
worstjes

5 halen 4 betalen

WEEKEND

Mager
rundergehakt

1 kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Magere schouderham
100 gr. 1,25

Boterhamworst 100 gr. 1,25
Gebraden gehakt met kaas

100 gr. 1,25
Zure zult 100 gr. 1,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

ƒ2,85
MARKTAANBIEDING

750 gr bami of nasi +
500 gr babi pangang

f. + r\

MAANDAG DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8j95

4 boerengehaktschnit-
zels + 4 saucijzen

ff Ojïf Osamen

samen T 1O~

Slagerij/worstmakerij

^JAN RODENBURG

Ook het adres voor een
verzorgde barbecue

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 551470
]en ̂ ^

V*

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Berendsen
Dorpsstraat 11 Vorden Tel. 0575 - 551373

Waldcorn met gratis strandbal
Wegens groot succes blijvend
elke woensdag:
5 broden A f\
naar keuze J.̂  * mm

Weekendaanbieding
vruchtenschelpen * oj-
per stuk A* O O

COCON
Maria Galland

P A R I S

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

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

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

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

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

<d v ^ r~z o i n g

Urtica Qe> Wy/jpronc;

therapeutische leef-werkgemeenschap en
biologisch-dynamisch bedrijf

Reeoordweg 2 • 7251 JJ Vorden
Telefoon (0575) 55 34 59 • Fax (0575) 55 20 30

Vanaf heden verzorgen wij ook het

GROENTE-ABONNEMENT
u abonneert zich op een tas vol verse voordelige

groenten voor 2 of 4 personen met een
afhaaladres in het dorp

op dinsdag of donderdag.
Voor opgave of meer info kunt u ons bellen.

DE VIJFSPRONG
BIOLOGISCH-DYNAMISCH BEDRIJF

MET WINKEL AAN HUIS

open op dinsdag, donderdag, zaterdag van 09.00-12.30 uur
en vrijdags op de markt



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Wesley

30 mei 1997

Henk en Rita
Boode-v.d. Barg

De Stroet 10
7251 CR Vorden

Hartelijk dank aan allen die
onze 40-jarige huwelijksdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Dank u

H.J. Eggink
A.H. Eggink-Riefel

De Boonk 19
7251 BS Vorden

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Theo en Annie
Leisink-Mullink

Schuttestraat 1
Vorden

Hartelijk dank aan iedereen
die ons verrast heeft met
cadeaus, bloemen en kaarten
ter gelegenheid van ons 50-
jarig huwelijk.

J. Fleming
H.J. Fleming-Mensink

Vorden, juni 1997

ledereen die ons 55-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag heeft gemaakt,
in welke vorm dan ook, zeg-
gen wij hierbij hartelijk dank.

H.J. Heuvelink
F.J. Heuvelink-
Steenblik

Vwcteaseweg 22
7231 PB'Warnsveld

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer l,-.
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 opgavan 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 qratis herhaald.

• Wij zoeken een lieve op-
pas voor onze zoon van 4 jaar
voor de buitenschoolse op-
vang voor enkele middaguren
per week en om de week op
woensmiddag. Vorden, tele-
foon (0575) 55 37 03

• Heeft u belangstelling
voor de Vordense gemeen-
tepolitiek maar bent u nog
niet actief? Bel D66 Mattie
Bakker, Vierakker 52 69 91;
Reinhard Nobel, Vorden 55 25
36; Dick Somsen, Wichmond
44 19 41

• Wie heeft er een boom-
zaag (merk Sandwic) ge-
vonden in de Dorpsstraat? Tel.
55 65 44

• Te koop: aardbeien. Da-
gelijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12.
Vorden, tel. 55 64 08

• Te koop: 2 weidesproeiers
plm. 45 m, 3/4 slang. (0573)
44 15 96 na 19.00 uur

• Schapenscheerder be-
stellen? Dan (0575) 46 18 98
bellen!

René te Velthuis
&
W/a Meiier

trouwen op zaterdag 7 juni 1997.

Op die dag geven wij elkaar het ja
woord om 13.00 uur in het gemeen
tehuis van Vorden.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 73
7251 WK Vorden

'Geeft den Here uw hand
en komt tot zijn heiligdom.'

2 Kron. 30 : 8

Veel geleden, nooit geklaagd, maar moe gestre-
den is in vol vertrouwen van ons heengegaan mijn
lieve vrouw, onze lieve bezorgde moeder en oma

HEINTJE GOSSELINK-RIETMAN

op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden:

Laren (Gld.):

Warnsveld:

Hengelo (Gld.):

H. Gosselink

Annie Eggink-Gosselink
Gerrit Eggink

Sijmen
Wietske

Henny Makkink-Gosselink
Martin Makkink

flensde
Weger

Herman Gosselink
Bianca Zweverink

28 mei 1997

Beatrixlaan 10
7251 AN Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 31 mei plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u mede, dat temidden van allen
die haar lief waren, rustidfe ingeslapen onze lieve
moeder en oma

HENDRIKA GERHARDA
ZWEVERINK-WALGEMOET

WEDUWE VAN H.J. ZWEVERINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Vierakker: J.H. de Greeff-Zweverink
J. de Greeff

Lochem: A.J. Zweverink
A. Zweverink-de Greef

Vorden: J.H. Zweverink
H.E. Zweverink-Lenderink

Hengelo (Gld.): H.G. Reugebrink-Zweverink
B. Reugebrink

Hengelo (Gld.): B.J. Zweverink
J.H. Zweverink-Bosch

Vorden: W.C. Zweverink
l.B. Zweverink-van de Steen

Klein- en achterkleinkinderen

30 mei 1997

Correspondentie-adres:
J.H. de Greeff-Zweverink
Koekoekstraat 19, 7233 PB Vierakker

Onze moeder en oma is opgebaard in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Een korte rouwdienst zal worden gehouden
woensdag 4 juni om 11.00 uur in bovengenoemd
uitvaartcentrum, waarna om plm. 12.00 uur de ter-
aardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Voor aanvang van de rouwdienst is er gelegen-
heid om afscheid te nemen en condoleren vanaf
10.30 uur.

De vierde
burger is snel

versierd

hamburgers, Ae gratis

rundergehakt, l kilo 9 houthakkerssteak.
100 gr.

gebraden rosbief, ^59
100 gr. fc brunchsalade, 100 gr.

65

salami, 100 gr.
98 VLEESWAREN

SPECIAL

steakrollade, 100 gr.
_1

Keurslager

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

"195

Heden overleed onze lieve schoonzuster en tante

HENTJE
ZWEVERINK-WALGEMOET

op de leeftijd van

J.P.B. Zweverink-Zweverink

E.J.F. Zweverink-Eskes

Neven en nichten

Vorden, 30 mei 1997

i ASPERGE FEESTWEEK LEKKER DE LEKKERSTE
.t Dat liefde door de maag gaat is voor niemand vreemd. Dat er
£p nu volop asperges zijn is twee vliegen in een klap. Het beken-

K$7 de ijzer te smeden als het heet is, is onoverbodig te vermelden.
™ Als het water ook u in de mond loopt en zien is kopen en nog

^'iVlVl extra voordelig ook, dus haastige spoed is.. heerlijk goed

IM ASPERGES speciole
in de moten: AA (dik), DAGPRIJS

AA groen, en eh_ we hebben 19 ook geschild!

zoete sappige

SINAASAPPELEN

maroc

SALADE l Aanbiedingen
geldig van

250 /UMI 2-6/7-6

R A U W K O S T - E X O T E N

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

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

HELP HET
GELUK'N

./Tel: 0570- 611 899

OIRO DEVENTER

404040
VOOR KINDEREN

MET MINDER KANSEN

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

• Gevraagd in de maand juni:
aardbeienplukkers. FT. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
7251 MZ Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69
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• Tekfoon gemeente; (057$) 5$ 74 74.

• Telefax gemeente: (0575155174 44,

Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van

woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur:

• Openingstijden bibliotheek;
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20,30 uur,
;woensdag van 13.30 tot 1^30 uur;
don&rdag van 1330 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,

zaterdag van T0,00 tot 12,00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens ajspraak.
Wethouder M. Aartsen^ïett Harder
donderdagmorgen van 9.00 tot 10^00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen broek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100 uur
en voigétii-afspraak.

A/spraken kunnen telefoniscn
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 27 mei 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

S.A.B. Autoglas Nijmegen voor een
standplaats op het marktplein voor het
graveren en repareren van autoruiten;

de heer T.W. Baak en de heer J. Faasen
voor het bouwen van een dubbele car-
port op de percelen Zuivclhof l en 3 te
Vorden;

de heer JJ.H. Tiemcijer voor het ver-
nieuwen van een paardcnstal en een
bergruimte en het bouwen van een
serre/bergruimte op het perceel Ruur-
loseweg 28 te Vorden;

mevrouw H.K. Umbach-Brandsma voor
het bouwen van een woning op het per-
ceel Wilden borchseweg 8 te Vorden;

de heer DJ. Vlogman voor het uitbrei-
den van een woning op het perceel
Zutphenseweg 16 te Vorden;

de heer HJ. Rouwenhorst voor het bou-
wen van een paardenstal ter vervan-
ging van een berging op het perceel
Mispelkampdijk 9 te Vorden;

de heer H.J.M. Tolboom voor het ver-
bouwen van een woning op het perceel
Komvonderlaan 6 te Vorden;

de heer J. Bosch voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Ruurlo-
seweg 47a te Vorden;

de heer J. Harmsen en de heer H. van
Beek voor het bouwen van een dubbele
carport op de percelen het Vaarwerk 22
en 24 te Vorden;

de heer K. Jansen voor het bouwen van
een erker op het perceel het Elshof 4 te
Vorden;

de heer C.J.E. Sent voor het vergroten
van een woning op het perceel Kapel-
weg 4 te Vierak kcr;

de heer G.R A Krijt voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Lindeselaak l te Wichmond;

de heer FJ. Burger voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel het
Leemgoor 6 te ^^TOen;

Kettelerij Bloembinderij Vorden voor
het slopen vari een verkoopruimte en
glazen kassen op het perceel Zutphen-
seweg 64 te Vord»u;

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

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Bestuur v/d Stichting Nieuwstad 32 22-05-97
tot Huisvesting van Vorden
Bejaarden

TJ.M. van Mierlo Kerkhoflaan 3 23-05-97
Vorden

vergroten van een
recreatiezaal

uitbreiden van een
bedrijfshal

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de a/deling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

NDERZOEK NAAR STERKE EN ZWAKKE PUNTEN GEMEENTE
VORDEN

De gemeente Vorden heeft een adviesbureau opdracht gegeven een onderzoek uit
te voeren naar haar sterke en zwakke punten. Daarbij gaat het om bestuur, de
ambtelijke organisatie, de financiële positie en de uitvoering van de publieksta-
ken. De gemeente wil de resultaten van het onderzoek gebruiken voor toekom-
stige besluitvorming over de huisvesting, en over samenwerking of mogelijk
samenvoeging met andere gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het
grootste organisatie-adviesbureau in Nederland: KPMG.

De gemeente Vorden heeft oriënterende besprekingen gevoerd met haar buurge-
meenten over samenwerking en samenvoeging. De besprekingen hebben echter
niet geleid tot enig concreet resultaat. De gemeente wil nu eerst antwoord op de
vragen: hoe staat zij er financieel voor? Wat zijn sterke en zwakke punten van
bestuur en organisatie? Is de huisvesting nog wel acceptabel (de gemeente is
gevestigd in Kasteel Vorden)? de heer Kamerling, burgemeester van Vorden: "Aan

de hand van de resultaten van het onderzoek van het bureau nemen wij een
besluit over onze toekomst. Het is dus geen onderzoek naar voor- en nadelen van
samenvoeging of samenwerking met buurgemeenten. Het is ook niet de bedoe-
ling om aan te geven, met welke gemeenten dit het beste kan. Het gaat er ons nu
om, een beeld van onze huidige situatie te krijgen, op basis waarvan de gemeen-
teraad kan besluiten".

Tot het onderzoek van KPMG hoort ook de kwaliteit van de dienstverlening van
de gemeente Vorden. KPMG zal een enquête houden onder 'afnemers' van de
gemeente. Een aantal burgers en instellingen die onlangs met de gemeente in
contact zijn geweest zal binnenkort een enquêteformulier ontvangen waarin
wordt gevraagd naar de ervaringen met de gemeente. De resultaten van het
gehele onderzoek zijn na de zomervakantie beschikbaar.

RIJSTELLING VOOR BOUWEN VAN EEN BERGING DELDENSEWEG 7

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmo gelijkheid van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan een plan voor:

- het bouwen van een berging aan de Deldenseweg 7, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie N, nr. 365.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 5
juni 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

UIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL IN
DE GEMEENTE VORDEN

In de periode van 2 tot cornet 10 juni vindt weer een huis-aan-huis inzameling
van huishoude lijk chemisch afval plaats in het hele gebied van de gemeente
Vorden.
Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de t»mift
komt.

Hoe gaat de huis-aan-huis inzameling in z'n werk?

* De huis-aan-huis-inzameling gebeurt met de chemocar. De chemocar rijdt stap-
voets door de straten en meldt zijn aanwezigheid met behulp van een geluids-
installatie.

U moet het huishoudelijk chemisch afval persoonlijk overhandigen aan de
medewerker in de chemocar. Zet uw huishoudelijk chemisch afval nooit langs
de straat, dit kan met name voor kinderen gevaarlijke situaties opleveren.

Mocht u nog vragen hebben belt u dan:
de regionale AfVal-Informatielijn van Regio Stedendriehoek,
tel. (0570) 63 77 55, tussen 09.00 -12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

Inwoners van het buitengebied moeten telefonische afspraak maken!

In het buitengebied wordt niet huis-aan-huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer uw woning buiten de bebouwde kom van
Kranenburg, Vierakker, Vorden, Wichmond staat. Hier wordt huishoudelijk che-
misch afval opgehaald na telefonische afspraak via de regionale AfVal-
Informatielijn van de Regio Stedendriehoek; telefoonnummer: (0570) 63 77 55
(van 09.00 - 12.00 en 13.00 -15.00 uur).
Tot uiterlijk donderdag 5 juni kan een afspraak gemaakt worden. Aan de hand
van alle doorgegeven adressen wordt een route samengesteld. Daarom is nu nog
niet precies bekend wanneer de chemocar bij u langs zal komen; u ontvangt
nader bericht.

Wat is wel en wat is géén huishoudelijk chemisch afval?

Onder huishoudelijk chemisch afval verstaat men bijvoorbeeld: lege batterijen,
verfresten, afgewerkte olie, bestrijdingsmiddelen, defecte spaarlampen en TL-bui-
zen. In de meeste gevallen is huishoudelijk chemisch afval herkenbaar aan het
afgebeelde teken van de mini-container met het kruis erdoor.

Lege plastic verpakkingen van bijvoorbeeld shampoo, (af-) middel of schoon-
maakmiddel zijn geen huishoudelijk chemisch afval. U hoeft deze lege verpak-
kingen dus niet apart te bewaren en mag ze in de grijze mini-container doen.

Gewone gloeilampen mogen in de grijze mini-container.

Van cosmetica vallen alleen nagellak en remover onder het huishoudelijk che-
misch afval; dit vanwege de schadelijke oplosmiddelen.

Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben gezeten. Er worden tegenwoordig nauwelijks
nog schadelijke drijfgassen in spuitbussen toegepast. Een spuitbus met slag-
roomresten is dus bijvoorbeeld geen huishoudelijk chemisch afval, een (lege)
spuitbus van bestrijdingsmiddelen wel.



WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:

Dinsdag 3 juni wijk l
ten oosten van de Almenseweg/ Burgemeester Galleestraat/ Raadhuisstraat
en Nieuwstad (exclusief genoemde straten)

Woensdag 4 juni wijk 2
ten westen van de Almenseweg/ Burgemeester Galleestraat en ten noorden
van de Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)

Donderdag 5 juni wijk 3
ten zuiden van de Zutphenseweg en ten westen van de Raadhuisstraat /
Nieuwstad (inclusief Raadhuisstraat en Nieuwstad)

Vrijdag 6 juni wijk 4
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet
geweest is + kern Wichmond + kern Kranenburg

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS VOOR REISDOCUMENTEN EN
RIJBEWIJZEN

Op de dinsdagen 3 en 17 juni 1997 is het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00 uur
geopend, uitsluitend voor het verkrijgen van reisdocumenten en rijbewijzen.

NTHEFFINGEN VOOR HET IN DE OPENLUCHT AANLEGGEN, STOKEN
OF HEBBEN VAN EEN VUUR

Burgemeester en wethouders hebben op 22 april jongstleden besloten om de
beslissingen voor het in de openlucht aanleggen, stoken of hebben van een vuur
(vaak gevraagd voor het verbranden van snoeihout) te mandateren aan het hoofd
van de afdeling bestuur (G. Limpers). Op deze manier kan snel een beslissing wor-
den genomen op verzoeken om een ontheffing voor het verbranden van snociaf-
val. Tussen het moment van aanvragen en het nemen van een beslissing zit dan
maximaal een week. als aanvragers het aanvraagformulier persoonlijk komt afge-
ven bij de afdeling bestuur, dan kan men principe dezelfde dag nog een ont-
heffing krijgen.

Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden die in overleg met de brand-
weer zijn opgesteld.

Indien iemand een ontheffing vraagt voor het verbranden van snoeiafval op een
inrichting waarvoor een milieuvergunning is afgegeven, dan is in die milieuver-
gunning veelal het voorschrift opgenomen dat het verboden is afval op het ter-
rein van de inrichting te verbranden. In die gevallen gaan de bepalingen van de
milieuvergunningen voor en krijgt men geen ontheffing om te verbranden, ook
niet als men bijvoorbeeld in een naastgelegen weiland wil branden.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet, nadat de gemeenteraad
de rechtenverordening is aangepast, een bedrag van ƒ 26,25 aan rechten worden
betaald.

NDERZOEK AAN DE RIOLERING.

In 1996 hebben burgemeester en wethouders de riolering in de kernen Wich-
mond en Kranen burg en een gedeelte van de kern Vorden met behulp van een rij-
dende videocamera geïnspecteerd. Uit deze'inspectie is naar voren gekomen dat
een aantal rioolstrengen van binnenuit zijn aangetast. De firma NBM Riool-
inspectie BV gaat door middel van het nemen van boorkernen uit de rioolbuis, de
mate van deze aantasting bepalen.
Vanaf maandag 9 juni 1997 tot en met vrijdag 13 juni 1997 wordt dit onder-
zoek uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden langer of
korter duren. De planning ziet er als volgt uit:

Straatnaam
Ruurloseweg (Kranenburg)

de Banenkamp
Eikenlaan
Dorpsstraat (Wichmond)
Dorpsstraat (Wichmond)

Beeklaan

Baron van der Heijdenlaan
Smidsstraat
Mispelkampdijk

Gedeelte
Uikenlaun - de Banenkamp
(parallelweg)
huisnummer 8-10 en 9-15
huisnummer 6-10
Hackforterweg -
vanaf Baakseweg tot
huisnummer 35
Hackforterweg - Baron
van der Heijdenlaan
Dorpsstraat - Hackforterweg
Het Hoge - Zutphenseweg
het Jebbink - het

Uitvoeringsdatum
maandag 9 juni 1997

dinsdag 10 juni 1997
dinsdag 10 juni 1997
dinsdag 10 juni 1997
woensdag 11 juni 1997

woensdag 11 juni 1997

donderdag 12 juni 1997
vrijdag 13 juni 1997
vrijdag 13 juni 1997

In verband met dit onderzoek zullen burgemeester en wethouders voor de Beek-
laan en de Smidsstraat op de geplande uitvoeringsdata, gedurende de duur van
de werkzaamheden een parkeerverbod instellen. Dit parkeerverbod geldt voor
beide zijden van de weg en duurt vanaf 7.30 tot 16.00 of zo lang of zo kort dit voor
de werkzaamheden nodig is. Voor de overige wegen verzoeken wij de aanwonen-
den om tijdens de geplande uitvoeringsdag vanaft 7.30 tot ± 16.00 niet op de rij-
baan te parkeren.
Indien u nog vragen heeft met betrekking tot het onderzoek, kunt u contact opne-
men met de heer Berends van de afdeling gemeentewerken, telefoon 0575-
557553.

OORONTWERP BESTEMMINGSPLAN "HERZIENING 1997-1
VOORSCHRIFTEN PLANNEN BUITENGEBIED"

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 5 juni
1997, gedurende vier weken, op de gemeentesecrctarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het
bestemmingsplan "Herziening 1997-1 voorschriften plannen Buitengebied".

Deze herziening betreft een wijziging van de gebruiksbcpaling van de bestem-
mingsplannen Buitengebied waarbij kleinschalig kamperen voor alle bouwperce-
len waar een woning aanwezig is wordt toegestaan en beoogt verder een vrijstel-
lingsbevoegdheid op te nemen voor bebouwing ten behoeve van kleinschalig
kamperen waarbij de bebouwing uitsluitend op de bouwpercelen is toegestaan en
moet voldoen aan bepaalde maatvoeringseisen.

Gedurende de termijn van ter-inzagc-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

NKRUIDBESTRIJDING

Met ingang van 2 juni gaat de afdeling gemeentewerken onkruid bestrijden op
wegen en trottoirs. Men begint op het industrieterrein en zal eind van deze week
begin volgende week het onkruid in de kernen Vorden, Wichmond en Kranen-
burg bestrijden.
De bestrijding gebeurt met chemische middelen. De afdeling beperkt het gebruik
zoveel mogelijk.
Indien u het trottoir en/of de weg zelf schoonmaakt, dan zal gemeentewerken
niet met chemische middelen spuiten.

Dit voorjaar heeft Monique de be-
stemming Israël tijdens een studie-
reis bezocht. Sinds de stichting van
de staat Israël in 1948 is het land
een belangrijke toeristische be-
stemming geworden. In één vakan-
tie zijn, gezien de geringe grootte
van dit land (kleiner dan
Nederland), veel hoogtepunten te
combineren tot een afwisselende
rondreis.

Tijdens deze rondreis werden de heili-
ge plaatsen Jeruzalem, Bethlehem en
de burcht van Massada bezocht. In
Jeruzalem zagen we o.a. de Klaagmuur,
het imposante tempelplein met de
Roetskoepel en de El Aksa-moskee en

bezochten we het indrukwekkende Yad
Vashem.

Israël is vol contrasten. Zo werd aan de
Middellandse Zee een indruk opge-
daan van de moderne stad Tel Aviv en
wandelden we door de oude, nauwe ge-
restaureerde straatjes van haar sfeer-
volle wijk Jaffa. Netanya is een bad-
plaats aan de Middellandse Zee waar-
mee een rondreis zomers goed ver-
lengd kan worden.

Reizend door Israël ziet men mooie
landschappen. In het zuiden is het ge-
nieten van de Negev woestijn, vooral
bij zonsondergang en weer heel anders
is de natuur in de Jordaan vallei: groen
en op het moment dat wij er waren
enorm vogelrij k.

Na afloop van een rondreis door Israël
kan men met recht zeggen kennis ge-
maakt te hebben met een even boeiend
als uniek land. Het is dan heerlijk om
aansluitend enige dagen aan het
strand uit te rusten. In het voor- en na-
jaar is het goed relaxen in het zuiden
van Israël in de moderne badplaats
Eilat, gelegen aan de mooie Rode Zee:

prachtig blauw water met een kleurrij-
ke flora en fauna. Eilat is een waar dui-
kersparadijs met professionele duik-
scholen.

Nog een tip: De Nieuwe Shekel (NIS) is
de officiële munt. l NIS heeft een
waarde van f 0,60. Veel Shekels heeft
men in Israël niet nodig want bijna al-
les wordt er met US dollars betaald.
Het wisselgeld ontvangt men wel in
Shekels. Tijdens een rondreis is het
handig om contante US dollars mee te
nemen in kleine coupures en daar-
naast een credit card voor de grotere
aankopen.

Monique van
Wijk is reisspecia-
list in Vorden bij
de Rabobank
Graafschap-West

Plattelandsvrouwen
Op de laatste avond van het seizoen
van de afdeling Vorden van de
Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen vertelde mevrouw G. Slippens
uit Sneek over "Humor in de trouw-
zaal". Zij vertelde hoe ze naast haar
werk in de kraamzorg, 23 jaar geleden
als ambtenaar bij de Burgelijke stand
in Sneek begonnen was. In het begin
van haar loopbaan als ambtenaar
bracht dit wel eens verwarring als ze
bij een bevalling geroepen werd.
In deze 23 jaar werder er door haar
2300 huwelijken gesloten. Om haar
speech voor elk bruidspaar een per-
soonlijk karakter te geven, wordt het
bruidspaar van te voren bij haar thuis
uitgenodigd en laat ze hen een aantal
vragen beantwoorden. Ook krijgt elk
bruidspaar een kaars, bloemetje en
een kaart met gedicht of trouwtekst
van haar mee. Na de pauze beant-
woordde mevrouw Slippens enkele vra-
gen en vervolgens verhaalde zij over
humoristische gebeurtenissen, die er
zoal kunnen gebeuren tijdens een
trouwplechtigheid. Zij besloot haar le-
zing met een gedicht. Tenslotte bood
mevrouw De Jonge haar een atttentie
aan en wenste allen een goede vakan-
tietijd toe.



Hippisch Toerisme Oost
Nederland heeft eerste
vier ruiterpaden klaar
De Stichting Hippisch Toerisme Oost
Nederland presenteerde zich op zater-
dag 31 mei aan de pers. Het is inmid-
dels ruim een jaar geleden dat deze
stichting werd opgericht. De Stichting
Hippisch Toerisme Oost Nederland
heeft als streven om het paardentoeris-
me in dit gedeelte van het land te pro-
moten. Er zullen in totaal zestien rui-
terpaden worden uitgezet in Oost
Nederland met een totale lengte van
ruim duizend kilometer. De eerste vier
ruiterpaden inclusief rust- en drink-
plaatsen zijn inmiddels klaar en op za-
terdag 31 mei werden deze aan de pers
getoond.
Veel paardenliefhebbers gaan jaarlijks
op vakantie naar het buitenland om
daar hun hobby te kunnen uitoefenen.
Met name de landen Wales en
Schotland zijn bij ruiters erg in trek. Je
hebt daar fantastische routes. Als het
aan de stichting Hippisch Toerisme
Oost Nederland ligt, dan gaan paar-
denliefhebbers straks niet meer naar
het buitenland, maar blijven ze lekker
in eigen land.
De meeste bestaande routes voor rui-
ters en koetsiers in Nederland, staan
niet met elkaar in verbinding. "En dat
is natuurlijk lastig. Op die manier is
het voor ruiter en koetsier niet aan-
trekkelijk om de vakantie in eigen land
door te brengen. Want waar moet je
slapen en hoe kom je weer bij de vol-
gende route", aldus voorzitter Johan
Norde. De Stichting Hippisch Toerisme
Oost Nederland gaat daarom in totaal
zestien routes uitzetten waarvan de
eerste vier ruiterpaden klaar zijn met
een totale lengte van 360 kilometer.
Ook zijn er inmiddels contacten gelegd
met campings en boeren om te zorgen
voor overnachtingsplaatsen voor de
ruiters. De vier ruiterpaden die inmid-
dels klaar zijn, bevinden zich rondom
Vorden en Winterswijk.

Collecte
AVO helpt mensen met een handicap.
Onder dit motto houdt de Vereniging
AVO Integratie Gehandicapten van 2
tot en met 7 juni de nationale collecte.
AVO is een landelijke organisatie en
streeft naar gelijke behandeling en ge-
lijke kansen voor gehandicapten.
Gehandicapte mensen hebben welis-
waar dezelfde rechten als niet-gehan-
dicpaten, maar ze ondervinden op veel
fronten onbegrip en worden achterge-
steld. Ook wordt er te weinig rekening
gehouden met deze anderhalf miljoen
landgenoten.

Grote belangsteling voor boedeldag

Jong Gelre
Nu niet bepaald uitgeslapen gingen de
ruim 80 buitenlandse jongens en meis-
jes zondagmiddag weer vanuit Vorden
richting stageadressen. De jongelui wa-
ren op uitnodiging van Jong Gelre re-
gio West Achterhoek een paar dagen in
Vorden en omgeving te gast. Zij werken
gedurende 3-12 maanden in Nederland
op boerderijen en tuinderijen en ho-
pen na die periode hun ervaringen
mee te nemen aan hun geboorteland.
Gedurende hun korte verblijf in
Vorden leren ze wat specifiek
Achterhoekse gewoontes kennen maar
bovenal betekent het een gezellig
weekend. Er werd aan klootschieten ge-
daan. Er werd "gepunterd" in Giet-
hoorn, terwijl het geheel werd afgeslo-
ten met een grandioos verbroederings-
feest dat zaterdagavond in Laren plaats
vond. Deze verbroedering leidde tot
"speciale" vriendschappen want bij het
vertrek uit Vorden, zondagmiddag na
een gezamenlijke lunch, werden heel
wat adressen uitgewisseld. Aan het
feest in Laren werd overigens muzikaal
medewerking verleend door de "Allstar
Band".

De belangstelling voor de boedeldag van de veilingcommissie was overweldigend. Zaterdagmorgen om half tien hadden zich reeds ruim twee-
honderd mensen verzameld op het terrein van mevrouw Schouten aan de Baakseweg. Ze wilden er allemaal als de kippen bij zijn zodra de
"poorten" van de boedeldag open zouden gaan. De veilingcommissie is bijzonder tevreden over de opbrengst van de dag. Het exacte bedrag
wordt binnenkort bekend gemaakt en zal worden overgedragen aan de Nederlands Hervormde Kerk voor de restauratie van de buitenzijde
van de kerk.

|, ^Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

V UKLJt/IN ̂ Pteopend: maandag t/m vrijdag van 9.0O-12.oMrur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

ZOMER-ZWEMMEN
Het zwembad "In de Dennen" zal in sa-
menwerking met de SWOV in de maan-
den juni, juli en augustus 50-plussers
de mogelijkheid bieden om onder pro-
fessionele begeleiding te zwemmen
dan wel te bewegen in het water. Dit
begeleid zwemmen vindt plaats op
donderdagmorgen van 10.30 - 12.00
uur.
Zoals bekend hebben de aktiviteiten
van het Meer Bewegen voor Ouderen
een zomerstop in deze maanden. Door
dit zomerzwemmen kunnen de deel-
nemers echter het wekelijkse uurtje
bewegen voortzetten en het contact
met anderen blijven onderhouden. Het
zwembad is verwarmd, maar bij heel
slecht weer wordt voor een andere
vorm van bewegen gekozen: balspelen,
midgetgolf, e.d. Na afloop kunnen de
deelnemers gezellig een kopje koffie
drinken in de kantine. Prijs per les incl.
koffie ƒ 2,00 per persoon. Info en opga-
ve bij de SWOV.

HOBBY-RUIMTE
In veel plaatsen is er op initiatief van
Stichtingen Welzijn een hobby-ruimte
ingericht waar ouderen en gehandi-
capten kunnen hobbyen. Er is niet al-
leen een goede werkruimte beschik-
baar, maar ook allerhande gereed-
schap, groot en klein, waardoor men
in staat is een hobby te beoefenen die
thuis niet mogelijk is.
De grote belangstelling voor deze voor-
zieningen was aanleiding voor de
SWOV ook in Vorden een hobby-ruimte
voor ouderen en gehandicapten te re-
aliseren. In de kelder van het Dorps-
centrum is een werkplek ingericht met

allerlei apparatuur en klein gereed-
schap, waar liefhebbers naar hartelust
kunnen zagen, boren, houtdraaien,
enz. De deelname is kosteloos. Tijdens
de hobby-uren zijn deskundige vrijwil-
ligers aanwezig die de hobbyisten zo-
nodig met raad en daad kunnen bijs-
taan. Voor informatie over dag en uur
kunt u bellen naar de SWOV, tel.
553405.
Attentie: Wegens vakantie van het
Dorpscentrum is de ruimte gesloten
van 21/7 t/m 17/8.

VERGEETACHTIGHEID
Bent u telkens uw portemonnee kwijt?
En kunt u weer niet op de naam van
uw nieuwe buurvrouw komen? Uw ge-
heugen laat u in de steek. Dit betekent
niet dat u dement wordt. In dit artikel
leest u over de werking van het geheu-
gen en hoe het komt dat u niet zoveel
meer kunt onthouden als vroeger. Nu
u ouder wordt, merkt u dat u bijvoor-
beeld niet meer zo goed hoort, u wordt
wat strammer of u bent sneller moe
dan vroeger. Ook uw hersenen werken
wat trager. Het is moeilijker iets
nieuws te leren en u kunt minder ont-
houden. Dit alles is niet verontrustend,
maar veel mensen schrikken ervan en
zijn bang dat ze nu dement beginnen
te worden. U kunt alleen onthouden
wat u met uw zintuigen hebt waarge-
nomen: gezien, gehoord, geroken, ge-
proefd of gevoeld. Om die indrukken
tot u door te laten dringen, is aandacht
en concentratie nodig. Maar u zult niet
alles onthouden. Waarom zou u het ge-
zicht van een voorbijganger onthou-
den of de letterlijke tekst van een ge
sprek?

U maakt (onbewust) een keuze en u
onthoudt alleen dat wat u belangrijk
vindt, bijvoorbeeld de verjaardagen
van uw kinderen, een afspraak met een
goede vriend of de naam van uw huis-
arts. Die informatie bergt u op in het
"archief' van uw geheugen. Vergeet-
achtigheid kan zowel lichamelijke als
geestelijke oorzaken hebben. Lichame-
lijke oorzaken:
- u kunt niet goed zien of horen,

Daardoor bereikt de informatie uw
hersenen niet of niet op de juiste
manier;

- uw hersenen werken niet goed door-
dat uw hart en/of longen zwak zijn
of door koorts, infecties, bloedar-
moede of een verstoorde schildklier-
werking;

- door onvoldoende of slechte voe-
ding ontstaat er een tekort aan vita-
minen en mineralen, waardoor de
werking van de hersenen achteruit
gaat;

- veel alcohol of medicijnen (vooral
slaap- en kalmeringsmiddelen) be-
lemmeren het onthouden van nieu-
we informatie. In een volgend arti-
kel van de Seniorenrubriek leest u
over de geestelijke oorzaken van ge-
heugenproblemen bij ouderen.

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE
BELASTING 1997
Ouderen die menen in aanmerking te
komen voor kwijtschelding gemeente-
lijke belastingen kunnen ook bij de
SWOV een formulier voor een verzoek
om kwijtschelding halen.



GEMEENTE
VORDEN
GEVRAAGD
BESTUURSLEDEN VOOR DE NIEUWE
BEHEERSSTICHTING SPORTHAL T JEBBINK

Algemeen:
De gemeenteraad van Vorden heeft besloten het beheer van sporthal 't Jebbink over te
dragen aan een nog op te richten beheersstichting. Het is de bedoeling dat deze nieuwe
beheersstructuur ingaat per 1 januari 1998. Om hen reeds in een vroeg stadium bij het
verzelfstandigingsproces te betrekken wordt gezocht naar vrijwilligers die de taak van
bestuurslid op zich willen nemen.

Functie-eisen:
- de bereidheid om vrije tijd beschikbaar te stellen
- affiniteit met de sport in Vorden
- ervaring met bestuurswerkzaamheden
- enig financieel inzicht

Inlichtingen:
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. D.J. van Maanen, hoofd
welzijn van de gemeente Vorden, tel.nr.: 55 74 96.
Belangstelling voor de functie van bestuurslid kunt u schriftelijk kenbaar maken aan het
college van burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 5 juni 1997, gedurende
vier weken, voor een ieder op de

gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "Rotonde Hackfort".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van een
rotonde op het kruispunt Hackfortselaan-Baakseweg-
Kruisdijk te Vorden.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 4 juni 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

GEMEENTE
VORDEN
GEVRAAGD
TIJDELIJK BEHEERDER VAN DE KANTINE
VAN SPORTHAL 'T JEBBINK

Algemeen:
De gemeenteraad van Vorden heeft besloten het beheer van sporthal 't Jebbink over te
dragen aan een nog op te richten beheersstichting. Ook de horeca-voorziening van de
sporthal zal worden overgedragen aan de nieuwe stichting. Omdat de huidige kantine-
beheerder met ingang van 1 juli a.s. stopt met zijn werkzaamheden zoekt de gemeente
Vorden voor de periode 1-7-1997 tot 1-7-1998 een tijdelijk beheerder van de kantine.

Vereist is:
- het bezit van de benodigde horeca-papieren
- ervaring met soortgelijke werkzaamheden

Inlichtingen:
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. DJ. van Maanen, hoofd
wekiin van de gemeente Vorden, tel.nr.: 55 74 96.
Gegadigden voor de functie van tijdelijk kantine beheerder kunnen hun belangstelling
kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Minder
Kanker

VORDENSE
MARKTVERENIGING

Gevraagd:

wederverkoper(ster)
voor lotenverkoop
Vordense marktloten

Inlichtingen bij penningmeester J. Wesselink
Zutphenseweg 34, tel. (0575) 55 27 64

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

f Jansen & gal
aii^^chadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garantie

Autoglasservice

Lt't'Moufo yralis etc.

Brinkhorst l
7207 13G ZU'ITHKN
(i iu l . terrein Revclhorsl)

•o (0575) 52 28 16
BOVAG

Rodax
International
Vorden

Vanwege bedrijhverhuizing / overcompleel

TE KOOP:
NEDCON MAGAZUNSTÏLLINGEN

in zeer goede staat

lengte: 2.80 mtr.

hoogte: 4.20 mtr.

draagvermogen: 2,5 ton

KOMATSU HEFTRUCK
in zeer goede staat (1995)

•800 draaiuren / met side shift

vermogen: 1,5 ton

KOMATSU REACH-TRUCK
(per l juli 1997)

in zeer goede staat (1994)

met side shift vermogen: 1,5 ton

2.000 EUROPALLETS
prijs: Hfl. 11,50/stuk.

Direkt leverbaar (m.u.v. reach-truck);

op afspraak te bezichtigen.

Tel: 0575-553839

Fax: 0575 - 553849

de heer Wijnveen

Ouders en belangstellenden
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse

UITVOERING
van de
Nuts Blokfluit- en
Keyboardclub

De uitvoering wordt gehouden op zaterdag
14 juni in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden

Aanvang 19.30 uur,
einde ca. 22.30 uur.
De toegang is gratis

A. Groot Kormelink 5 juni 1962 - 1997

35 jaar de hele juni maand
altijd prijs

doe een gooi voor de 18% korting

optiek

A. GROOT
KORMELINIm

brillen - contactlenzen
Spalstraat27 Hengelo (G) Tel.:0575-461771

Bijzonder geve
zonder een officiële

t

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T van den Hul
Hengeto (G) Spalslraal 27 Teletoor 0575-464036



Kenteken graveren op
4 en 5 juni op
Marktplein in Vorden
Service Auto Beveiliging is gespeciali-
seerd in het kenteken graveren in au-
toruiten, het inbouwen van alarmsys-
temen en het repareren van autorui-
ten. Op woensdag 4 en donderdag 5 ju-
ni staat een team van Service Auto
Beveiliging op het marktplein in Vor-
den en op vrijdag 6 juni kunt u een be-
zoek brengen Aan SAB op het Kop-
pelplein in Brummen.
Heeft u een sterretje in uw voorruit?
Vanaf WA-extra wordt u bij SAB gratis
en snel geholpen. Klaar terwijl u
wacht. U hoeft alleen uw verzekerings-
polis of uw groene kaart mee te ne
men. Zo'n reparatie is de moeite
waard, want een sterretje scheurt vaak
door en dan kost het u een nieuwe ruit.
Verder kunt u bij SAB uw kenteken in
de autoruit laten graveren ter voorko-
ming van autodiefstal. Ook worden er
door het team van SAB professionele
autoalarminstallaties ingebouwd. Zie
ook advertentie.

Opening N 314 Baak-Toldijk

Afgestudeerd
Eric Derksen (1965), woonachtig aan de
Magrietlaan 18 in Vorden, is woensdag
21 mei afgestudeerd aan de Uni-
versiteit van Amstrdam voor de oplei-
ding tot Registeraccountant. Derksen,
reeds 12 jaar werkzaam in de accoun-
tancy, is werkzaam bij KroeseWevers
Accountants en Belastingadviezen in
Doetinchem.

Wereldwinkel
De medewerkers van de Wereldwinkel
^ijn de afgelopen weken in Vorden en
ranenburg bezig geweest met het

rondbrengen en ophalen van de for-
mulieren van de donateursactie die
onlangs van start is gegaan. Door mid-
del van deze actie wil de Wereldwinkel
geld inzamelen om in het najaar van
start te kunnen gaan met een winkel
in het huidige pand van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden aan de
Raadhuisstraat. De meeste mensen re-
ageerden zeer positief op de actie en de
Wereldwinkel is dan ook bijzonder te
vreden over de opbrengst. Mocht u de
medewerkers van de Wereldwinkel ge-
mist hebben, dan kunt u contact opne-
men met 55 30 67 of 55 67 67.

Voorlichtingsmiddag op
dinsdag 10 juni over
Ammoniakreduktieplan
Na vele maanden van overleg tussen de
Vordense Landbouwfederatie, de Gel-
derse Milieufederatie en de gemeente
ligt er nu een ontwerp Ammoniakre-
duktieplan (ARP) ter visie. Een ammo-
niakreduktieplan is van belang voor de
ontwikkeling van landbouwbedrijven,
die momenteel door de milieuregelge-
ving volledig geblokkeerd is. Nadat een
ARP in werking is getreden bestaat de
mogelijkheid Ammoniakrechten van
een ander (stoppend) landbouwbedrijf
te kopen. Milieuwinst wordt behaald
door een bepaalde korting toe te pas-
sen op de te verkopen rechten. Deze
korting is afhandelijk van de afstand
welke men gelegen is van een zuurge-
voelig object, zoals een bos of ander na-
tuurterrein. Alle zuurgevoelige ele-
menten staan aangegeven op een
kaart, welke in het gemeentehuis ter
inzage ligt. Op 10 juni wordt door de
gemeente 's middags een voorlich-
tingsbijeenkomst gehouden in het
Dorpscentrum over het ARP Vorden. De
Vordense Landbouwfederatie wijst
haar leden op het belang deze bijeen-
komst te bezoeken. De toekomst van de
Vordense landbouw wordt immers in
belangrijke mate bepaald door de mi-
lieuwetgeving,

De provinciale weg N 314 van Baak naar Toldijk is na een periode van opbreken en omleiden klaar. Ter afsluiting hebben burgemeester
Buddingh van Steenderen en gedeputeerde De Bondt van de provincie Gelderland op woensdag 21 mei koningslindes geplant bij de nieuw
aangelegde rotondes. Zij werden daarbij bijbestaan door leerlingen van de basisscholen uit Baak en Toldijk. Door het aanpassen van de weg
en de aanleg van de rotondes is het nodige verbeterd. De verkeersveiligheid is aanmerkelijk vergroot: de kruisingen zijn overzichtelijker, het
fietsverkeer kan veilig over de vrijliggende fietspaden rijden en voor de voetgangers is een trottoir aangelegd. Ook is de openbare verlichting
langs de weg m Baak en Toldijk vernieuwd.

Rabobank

Maar wees gerust: wij zitten ook niet stil.
Als ie studeert heb je nogal wat aan je hoofd. Per slot van rekening is
studeren heel wat meer dan lezen, luisteren en leren. En er is ook nog zoiets als
een studentenleven. Gedurende de jaren dat je studeert; heb je op een hele
speciale manier met geld te maken. Want je studie en je leven kosten nogal
wat, terwijl je inkomsten meestal nog niet zo vreselijk indrukwekkend zijn.
Gelukkig is er de Rabo Studentenrekening. Die maakt het mogelijk
om al je geldzaken goed, snel
en voordelig te regelen en zorgt
zo voor de nodige extra ruimte.

Met een Rabo Studentenrekening maak je er meer van!

\f!



voor de

VROUW

M

modenieuws!
Loop eens binnen in

één van onze filialen

om de actuele zomer-

collectie te bekijken!

Ook hebben wij

momenteel diverse

artikelen afgeprijsd!

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

BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 1.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

z
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GERANIUMS hang of staand
diverse kleuren, 5 voor 1O.°°
PERKPLANTEN o.a. Salvia's, Vlijtig
Liesjes, Begonia's, etc. 24 stuks 12*°
VIJVERFOLIE per m2 4.50

PLANTENVOEDING 2 x 1 liter 9.9B

HANGING BASKETS 0 30 cm 8.95

VASTE PLANTEN div. srt., 5 st. 1O.°°
GROTE KRUIK 15.9e

Nieuw: eiken tonnen
voor plantenbak of terrasvijvertje

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

LUBBERS //HAALT
EENMALIGE OPRUIMING SHOWROOMMODELLE

DE BEZEM// ERDOOR
SLAAPKAMERS

Auping Auronde, 180 x 200, pastei
geel, incl. achterwand, verstelbare
bodems en matrassen.
Van 5.125,-voor 4.300,-

Modern ledikant, 160 x 200, beu-
ken/blauw.
Van 1.795,-voor 1.435,-

Design bedset Choise by: Jan des
Bouvrie, 180 x 200, mahome.
Van 3.385,- voor 2.490,-

Pullman boxsprmg, model Fleur, 180
x 200, stof geel. (excl . matrassen).
Van 3.825,- voor 2.990,-

Massief grenen slaapkamer, bedset
160 x 200, met 3 deurs kast, kommo-
de en spiegel.
Van 5.620,- voor 3.990,-

Deelbaar bed, 180 x 200, MDF wit,
met achterwand en nachtkastjes
Van 3.580,- voor 2.890,-

Modern ledikant,
MDF wit, 180x200.
Van 1.945,- voor 1.290,-

Moderne bedset, kersen/zwart,
160 x 200. Van 3.160,- voor 2.390,-
Bijpassend toiletmeubel met spie-
gel, kersen/zwart.
Van 1.640,-voor 1.190,-

Softside waterbedden,
180x200/210/220. Vanaf 2.395,-

Moderne bedset, blank eiken,
180x200, incl. verlichting.
Van 2.995,-voor 1.990,-

LINNENKASTEN

Schuitdeurkast van "Treco", 177
breed met spiegeldeur, incl. montage.
Van 3.795,- voor 2.590,-

Massief grenen kast, 2-deurs, incl.
montage.
Van 2.780,-voor 1.790,-

Svedex schuifdeurkast, 180 breed,
beuken/zwart, incl. montage.
Van 1.848,-voor 1.295,-

Massief grenen kast, 3-deurs met
ovale spiegel.
Van 2.560,- voor 1.799,-

TIENERKAMERS

Hoogslaper, 90x200, wit/rood, met
kast en buro.
Van 1.790,-voor 990,-

Ledikant, 90x200 met buro en kast,
grenen/groen.
Van 1.513,-voor 1.090,-

Ledikant, 90x200, zwart/geel met
ladenset.
Van 595,- voor 385,-

WALITEIT VOOR SUPERLAGE PRIJZEN!!!

BANKSTELLEN

Moderne 27? + 2 zits, Leder kobalt
bnlauw met gratis hokker!
Van 4.080,- voor 2.990,

Romantisch bankstel.
27? + 2 zits, stof, bordeauxrood.
Van 2.495,- voor 1.890,-

2-zitsbank "Look Line", Ploegstof
geel met verwisselbare bekleding.
Van 2.970,- voor 2.390,-

2 + 3 zitsbank, leder klassiek don-
kergroen. Van 5.380,- voor 4.490,-

Seniorenbank 27?-zits, stof klassiek
beige met mterieurvering.
Van 3.770,- voor 2.990,-

Diverse moderne en klassieke fau-
teuils. Prijzen vanaf 500,-

Blank eiken dressette, incl. TV-kast!
Van 2.995,- voor 2.390,-

Massief wandmeubel in
beuken/esdoorn met blauwe accen-
ten. Van 7.675,- voor 5.690,-

Modern dressoir, zwart/kersen,
4-deurs. Van 2.298,- voor l .490,-
Bijpassende vitrinekast, zwart/kersen.
Van 1.398,-voor 990,-

Modern wandmeubel, geheel in ker-
sehout, incl. TV-kast en vitrine met
verlichting.
Van 5.635,- voor 3.990,

Modern dressoir, blank eiken/ zwart.
Van 2.575,- voor 1.690,-

Dressoir, blank eiken.
Van 2.550,- voor 1.890,-

Buffetkast, véiken honingkleur.
Van 2.870,yvoor 2.190,-

Buffetkast, eiken E50 pat.
Va<i3.150,-voor 2.390,-

EETHOEKEN

• Eiken eethoek, 140x80, E50,
4 stoelen zadelzit.
Van 2.055,- voor 1.390,-

Eethoek, eiken blank pat., 140 x 80,
4 stoelen stof.
Van 2.540,-voor 1.989,-

Eethoek, 16-kant eiken blank pat,
4 stoelen stof.
Van 2.830,- voor 2.290,-

Moderne eethoek, blank
eiken/zwart, 4 stoelen stof.
Van 4.075,- voor 2.950,-

Moderne eethoek, kersen/zwart,
tafel 100 rond met tuimel, 4 arm-
stoelen met stof.
Van 4.835,- voor 3.590,-

Moderne eethoek, kersen gekleurd,
160 x 200, 4 stoelen met stof.
Van 1.754,-voor 1.270,-

DIVERSE KARPETTEN VOOR DE HALVE PRIJS

Lubbers
Tjuonen & slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. £ *r
Telefoon (0575) 46 46 00

• Opslag voor latere levering mogeüjt



BIJ Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 2 JUNI T/M ZATERDAG 7 JUNI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

GEHAKT HALF OM HALF
PAPRIKA STEAKS
BEESTENBOEL

gekruid l kilo van 11,50 voor

100 gram van 2,79 voor

pak ft 12 stuks nu

6,98
2,39
9,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HOLLANDSE BLOEMKOOL
SPAANSE HANDSINAASAPPELEN
VERSE AARDAPPELSCHIJVEN

per stuk van 2,49 voor 1 ,Oo

net 2 kilo van 4,98 voor 3,50

pak è 750 gram van 2,98 voor l ,49

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer-kaas

JONG BELEGEN KAAS i m m n.98 voor 10,98

SNIJVERSE GEROOKTI

HAUSMACHER SNIJVERS 100 gram van 139 voor 0,99

ONZE KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN

TJAPTJOY
BABI PANGANG
PIZZA QUATRO

' 300 gram van 4,99 voor 3,99

300 gram nu 4,99

doorsnede 30 cm nu 8,49

DEZE WEEK MET UW GRATIS EDAH-CARD
VOLGENDE AANBIEDINGEN*

MELKUNIE MILKSHAKE aardbei of vanille pk 11tr. van 2,29 voor 0,99
(57% korting)

REMIA FRITESSAUS emmer 600 ml. van 1,99 voor 1,49
(25% korting)

APPELMOES wmkelmerk pot 720 ml van 1,65 voor 0,99
(40%Mg)

DE BEUKELAAR CHOCOAS pak 250 gram van 2,65 voor ™9
(25% korting)

SUNIL NAVULPAK 2 kilo van 12,99 voor 9,74
(25% korting)

ABEE KOMKOMMERSALADE bakje 200 gram van 2,29 voor M9
pBbMv)

JONG BELEGEN KAAS gesneden pakje 150 gram van 2,89 voor 1,88
(35% korting)

BECKERS FRIKANDELLEN diepvries pak a 5 stuks van 2,29 voor 1,49
(35% korting)

Denk aan onze
vernieuwde
openingstijden:
maandag t/m
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Zonnige aanbiedingen
LIMBURGSE VLAAIEN

OP DE ITALIAANSE TOER

CAPUCCINO-VLAAI
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

voor een zomerprijs van f 16,50

KEUZE UIT ITALIAANSE BROODJES ZOALS

CIABATTA - PANINI
wit of bruin. Weer 'ns wat anders.

deze en alle soorten broodjes dit weekend

6 HALEN 5 BETALEN
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

'VORDENS
KASTEELTJE'
Een roomboter-rozijnenbrood
met verse appel, walnoten,
kandij en een vleugje kaneel.
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ook lekker om cadeau te geven of te krijgen

BOSVRUCHTENVLAAI
met of zonder slagroom, goed voor 6 punten

f8,95

Vers is bij ons warm of net afgekoeld!
In onze producten zijn daarom gelukkig geen

conserveringsmiddelen nodig!
Dus is vers . . . natuurlijk, lekker en gezond

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

HEERSINK haarmode adviseert
Elke maand nodigt HEER-
SINK haarmode één van zijn
klanten uit voor een gratis totale
verandering.

De wens van Jannet
Jannet wil graag een model dat
's-morgens weinig tijd kost en er
toch verzorgd uitziet maar wil
het niet te kort hebben omdat
het wel vrouwelijk moet zijn.

Hef advies van Mirjan
Mirjan adviseert een Animatie
op de kruin omdat dit het haar
meer volume geeft zonder dat
het gaat krullen. Ook wordt er
voor volume gezorgd door bo-
venop in toenemende lagen te
knippen. Mirjan heeft met de
'Slice -techniek bij de oren wat
langere pieken laten zitten om er
een speelse 'look' van de maken.

De haarkleur van Jannet was
lichtblond. Mirjan heeft er een
natuurlijk licht koperblonde
kleur opgezet met enkele High-
Lights (iets lichtere plukjes) er
doorheen. Mirjan heeft vervol-
gens in 4 minuten de haren
gedroogd en afgewerkt met wat
Gel en Spraylak. Mirjan legt
Jannet duidelijk uit hoe ze het
haar thuis ook zo krijgt.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•ff (0575)55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gusta Bruggert

kapster: Mirjan v/d Brink

'Altijd in voor verandering!'

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



YVONNE EN
WILBERT

GROTEN HUYS

In verband met de opening
van onze nieuwe

'Super tweede generatie'
aan de Dorpsstraat 18

houden wij

open huis
op dinsdag 10 juni a.s.

van 19.30 tot 22.00 uur.

Wij nodigen iedereen uit
een kijkje te komen nemen.

Vanaf woensdag 11 juni
9.00 uur zijn wij geopend.

Dit wordt een
feestelijke openingsdag!

In de
openingsweek

hebben wij
diverse

Zie de speciale
openingsfolder
die deze week

bij u in de bus rolt.

Ook zijn er

attractes

Nu boeken
Rabobank

Reizen

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

nu voor 1695,- P-P
Vertrek: 6 en 9 juni
l week app. Farol in Carvciro, logies

Bonaire nu vanaf f « J r / " ~ p.p

Aruba nu vanaf f i.598f~- p.p

Vertrek: laatste terugvlucht op 30 juni
l week app. + KLM-vlucht

Vertrek: 8 en 11 juni
App. Mirra in Puerto Rico, logies

Israël
Diverse vertrekdata
8-daagse rondreis. Fascinerend Israël, HP

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

nu voor f OAD,""" p.p

vanaf f 7.AÜU,-" p.p

Rabobank Reisbureaus:
Vorden Zutphenseweg 26 tel.

Graaf5Chap-We5t Hengelo Raadhuisstraat 21 tel.
Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

98
EXTRA BELEGEN 1 u, 11 •

8.98
198

•

JONGE KAAS 1 kiio

GEVULDE BRIE 100 gram

NIEUW NIEUW
Verse pistolets of stokbroodjes

royaal belegd, ruim aanbod

VRIJDAG EN ZATERDAG

kancelkrakclingcn
A90

\̂ per stuk \J • /^

Nieu\v Prokorn blond

195
licht meergranenbrood, 400 gram -A. •

/ Ananas \

bavaroisevlaai

per stuk
95

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72
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Gedeputeerde J. de Bondt doet toezegging over vervolg van aanleg fietspad naar Ruurlo:

"fietspad naar Ruurlo over een jaar klaar"
HVGDorp

Op vrijdag 30 mei werd het fietspad van Vorden naar Kranenburg officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door een groep
jeugdige voetballers van de Kranenburgse voetbalvereniging Ratti. Aan het einde van het fietspad was een groot spandoek opgehangen met
als opschrift "Doorbraak naar Ruurlo". Deze werd door de jeugd van Ratti weggetrapt. De openingshandeling werd bijgewoond door een di-
verse bewoners van Kranenburg, het college van B en W en gedeputeerde], de Bondt van Verkeer en Vervoer. Alle genodigden waren met de
fiets van Vorden naar Kranenburg gekomen. Na afloop van de openinmbandeling werden er bij Hotel Bakker diverse toesprak^^toehouden.
Gedeputeerde j. de Bondt liet tijdens deze informele bijeenkomst wetemKat hij verwacht dat over eenjaar het tweede gedeelte Wn het fiets-
pad van Kranenburg naar Ruurlo klaar is. "Als het aan mij ligt dan komen we over eenjaar weer bij elkaar", aldus J. de Bondt. De gede-
puteerde hield echter nog wel een slag om de arm. "Ik ga er dan vanuit dat de grondaankopen geen problemen opleveren".

Voor de laatste maal in dit afgelopen
winterseizoen kwamen de leden van
de Hervormde Vrouwengroep Dorp in
vergadering bijeen op woensdag 21
mei in De Voorde.
De heer Witjes van het IVN afdeling
Fotowerkgroep kwam wat vertellen
over en laten zien van Lapland. Hy was
reeds 15 keer daar geweest om lange
wandelingen te maken door een nog
vrijwel ongerepte natuur van ongeveer
450 kilometer lang en 100 kilometer
breed. Een prachtig gebied dat via goe-
de dia's getoond werd. Het was een suc-
cesvolle slotavond.

Avondvierdaagse
Gymnastiekvereniging Sparta houdt
dit jaar weer de jaarlijkse avondvier-
daagse. De avondvierdaagse start op 16
juni vanaf de Openbare basisschool. Er
zijn vier prachtige routes uitgezet zo-
dat de wandelaars volop kunnen genie-
ten van de natuur rondom Vorden. De
routebeschrijvingen .zijn te verkrijgen
op het startbureau voor aanvang van
elke route. Op de vierde avond komt de
route uit bij café-restaurant 't Olde
Lettink en zullen de medailles worden
uigereikt. De deelnemers zullen zich
vervolgens opstellen voor de intocht.
Deelnemers kunnen zich opgeven bij
mevrouw Linnenbank (het Kerspel 21),
mej. Jansen (H. van Bramerenstraat 4)
en mevrouw Klein Brinke (Brinkerhof
33). Voor eventuele inlichtingen kan
men terecht bij Wilma Koers, H. van
Bramerenstraat 17, tel. (0575) 55 28 55.

HVG Linde
De laatste activiteit van dit seizoen van
cle Hervormde Vrouwengroep Linde in
"Het Praothuus" was een eigen avond
die gevuld werd met voordrachten,
spelletjes en liederen. Verder werd er
de afgelopen maand een fietstocht ge
houden naar de boerderij van de fami-
lie Arfman die onlangs verhuisde van
Linde naar Ruurlo. Op dinsdagmiddag
}7 juni maken de dames van de
Hervormde Vrouwengroep Linde een
stadswandeling in Zutphen.

Zondag 8 juni Off Road Kastelenrit
"Voor iedereen en met elke 4x4 te
rijden". Dat is het motto van de
Recreatieve. Een organisatie die
zich begeeft op het gebied van de
rally- en rittensport en de gezellig-
heidsritten. Vooral bekend bij 4x4
rijders, maar niet minder actief
voor de bezitter van de klassiekers
en de "gewone" personenauto.

Speciaal voor 4x4 rijders wordt op zon-
dag 8 juni een 145 km lange rit door de
Achterhoek georganiseerd. Deze rit is
geschikt voor iedere 4x4 rijder, dus ook
voor hen die voor het eerst eens voor-
zichtig willen proberen buiten de geas-
falteerde weg te rijden. Het bol-pijl
roadbook voert de deelnemers via
zandwegen langs 7 kastelen en buiten-
huizen. Geen modderbakken of extra
slechte wegen waar alleen de echte
cracks doorheen kunnen komen met
behulp van lier, schep en hi-jack, maar
een leuke off-road route waar ook de
kleine Vitara's en Feroza's, de duurde-
re Opeis, Jeeps en Mercedessen aan
mee kunnen doen zonder schaderisico
of urenlang auto wassen achteraf.

Een mooie rit om eens kennis te ma-
ken met de leuke kant van 4x4 rijden.
Want uiteindelijk is ook Uw 4x4 speci-
aal ontworpen om dit plezier er mee te
beleven!

Voor hen die nog nimmer een toerrit
via een routeboek gereden hebben zijn
voldoende leden van de organisatie

aanwezig om een goede uitleg te ge-
ven. De routeboeken zijn duidelijk en
helder geschreven zodat foutrijden bij-
na uitgesloten is.

Inschrijven voor deze off-road rit is mo-
gelijk tot en met 7 juni al is het aantal
deelnemers door de vergunning ver-
strekkers beperkt. Vol is vol.

Voor meer informatie over de rit en de
prijs (per auto en niet per aantal inzit-
tenden), kan men terecht bij de Recrea-
tieve, telefoon (0320) 24 84 45.



QUASAR HELMEN AKTIE
BIJ HARTELMAIU MOTOREN

Bij aankoop van een AGV
Quasar helm ontvangt u
tijdelijk ƒ 100,- terug
voor uw oude helm,
ongeacht zijn staat*

Verder bij Hartelman Motoren:
keuze uit ± 85 motoren;
motorverhuur vanaf ƒ 90,- per dag;
ruim gesorteerde kledingshop;
grote keuze in banden en accessoires;
financierings- en verzekeringsmogelijkheden;
een uitstekend geoutilleerde werkplaats.

Openingstijden:
ma/wo: 09.00 -12.30 u en 13.30 -18.00 u
do/vr: 09.00 -12.30 u en 13.30 - 20.30 u
za: 09.00 -17.00 u • di gesloten

Sterkin
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

PERSONEELSDIENSTEN ».V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

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

HONDEPOEP

RUIM1

OP
DIE TROEP!!

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

COI uitzendbureau
Hét uitzendbureau voor de installatietechniek

zoekt met spoed;

m/vloodgieters
cv monteurs m/v
e l e kt r o m o n te u rs m/v

ook regelmatig werk voor andere functies
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk

6zonnige zomer hits!!!
T-friirts
persival

T-sTlirts

shirt
niet
poiokraag

jurkje
pique
4 kleuren
mt.
104-152
norm.
17,50

U
fashion

Aanbiedingen geldig van 4 juni t/m 14 juni.mode voor het _
héle gGZÏn WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDEN-'S-HEERENBERG

06-11
WORDT

112

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus ,
te maken uit onze

grote collectie.

DRUKKERIJ
WEEVERS



Beschuit met muisjes bij Autobedrijf Groot Jebbink:

Het nieuwe gezicht van Daewoo
Autobedrijf Groot Jebbink heeft af-
gelopen vrijdag en zaterdag op een
zeer originele wijze de twee nieuwe
modellen van Daewoo aan het pu-
bliek gepresenteerd. Nadat er eerst
een advertentie was geplaatst met
de mededeling dat er twee nieuwe
modellen waren geboren, hield
Autobedrijf Groot Jebbink afgelo-
pen weekend een kraamfeest waar
de bezoekers geheel in stijl werden
getrakteerd op beschuit met muis-
jes. De twee nieuwe "kindjes" van ei-
genaar Jan Groot Jebbink luisteren
naar de namen Nubira en Lanos.

Nubira en Lanos zijn de eerste auto's
die Daewoo volledig zelf ontwikkeld
heeft. Daewoo is een samenwerkings-
verband aangegaan met befaamde
Italiaanse designstudio's en het resul-
taat mag er zijn. Behalve door hun
fraaie uiterlijk en hun rijke standaard-
uitrusting kenmerken de auto's zich
door goede rijkwaliteiten en een gun-
stige prij stelling. Met de Nexia en de
Espero heeft Daewoo in slechts twee
jaar tijd een enorme naambekendheid
opgebouwd. De modellen van het
Koreaanse merk worden niet alleen
herkend, maar ook gewaardeerd. Met
de komst van de Lanos en de Nubira
kan Daewoo de consument een com-
pleet gamma aan modellen bieden.
Daewoo heeft de Lanos in slechts der-
tig maanden ontwikkeld. De fabrikant
bestudeerde eerst 150 auto's van
Amerikaanse, Japanse en Europese ma-
kelij alvorens met de ontwikkeling van
de Lanos aan te vangen. Italiaanse ont-
werpers, Duitse en Britse ingenieurs en
Zuid-Koreaanse technici beoordeelden
de concurrentie en informeerden naar
de wensen van duizenden Europese au-
tomobilisten. Betrouwbaarheid, een
omvangrijke standaarduitrusting, vei-
ligheid en lage onderhoudskosten ston-
den hoog op de lijst van de onder-
vraagden. Daarop heeft Daewoo zich
tijdens de ontwikkeling van de Lanos
geconcentreerd, want het Koreaanse
merk stelt de klant centraal bij de ont-
wikkeling van modellen.
Het resultaat is een auto die de verge-
lijking met zijn directe concurrenten
moeiteloos aankan. De Lanos kent drie
carrosserievarianten. De sedan, de
drie- en vijfdeurs hatchback zijn te
combineren met twee motoren (een 1,5
en een 1,6 liter) en drie uitrustingsni-
veaus (SE, SX en SXi). De Lanos-rijder
kan door de vele mogelijkheden de au-
to samenstellen die exact voldoet aan
zijn wensen.

Italiaanse invloeden
De andere nieuwkomer van Daewoo is
de Nubira, een vierdeurs middenklas-
ser. De vormgeving heeft net als bij de
Lanos Italiaanse invloeden ondergaan.
De vloeiende lijnen van de karakteris-
tieke sedan zijn door de befaamde
I.DE.A designstudio getekend. In de

schitterende neus^rc op harmonieuze
wijze de kenmerkende Daewoo-grille
opgenomen. De standaarduitrusting
van de luxueuze sedan is uitgebreid.
Zaken die bij vele concurrenten als op-
tie worden aang^fcden, zitten stan-
daard op de Nubira. De auto heeft in
zijn basisuitvoering (SE) al twee air-
bags. Bovendien zijn de portierramen
vóór elektrisch bedienbaar. De SX-ver-
sie heeft bovendien op de basisuitrus-
ting onder andere een airconditioning
en centrale portiervergrendeling. Het
topmodel uit de serie is de CDX. De
Nubira beschikt in deze uitvoering te-
vens over ABS. Alle Nubira's hebben af-
fabriek en audio-voorbereiding met
vier (SE) of zes (SX en CDX) speakers.
De Nubira komt op de markt met een
1,6 liter en een 2,0 liter motor. Beide
krachtbronnen hebben zestienklep-
pentechniek. Ze voldoen net als die uit
de Lanos aan de strengste emissie-eisen
van dit moment. Op termijn levert
Daewoo de Nubira tevens als vijfdeurs
hatchback en als wagon. De Lanos en
de Nubira hebben alles in zich om de
harten van vele te veroveren. Natuur-
lijk gelden voor deze modellen de stan-
daard Daewoo zekerheden zoals 3 jaar
algemene garantie, 3 jaar lakgarantie,

6 jaar corrosseriegarantre 3 jaar
Daewoo Euro Service en 3 maanden
omruilganmtie.

Testrijders ^̂
Ter gelegenheid van de ^Productie
Lanos en Nubira zoekt Daewoo weer
een nieuwe lichting testrijders, maar
nu voor een duurtest van twee jaar.
Begin 1995 riep Daewoo Motor Benelux
via een spraakmakende reclamecam-
pagne de Nederlandse consument op
om zich te melden bij de Daewoo
dealer als testrijder. Uit de vele tien-
duizenden aanmeldingen werden door
de notaris testrijders geselecteerd, die
eenjaar lang gratis de beschikking kre-
gen over een Daewoo, waarbij men
maandelijks moest rapporteren over
hun bevindingen. Gezien het succes
van deze campagne werd deze eind
1995 herhaald met een zelfde overwel-
digende respons.
Daewoo Testrijders hebben een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de verfij-
ning van de bestaande modellen en
verbetering van de totale organisatie.
De testresultaten zijn ook gebruikt
voor de ontwikkeling van de nieuwe
Daewoo's die nu op de markt komen.
Daewoo wil als geen ander merk opti-

maal rekening houden met de wensen
van haar huidige en toekomstige rij-
ders. Maandelijks rapporteerden de vo-
rige groepen testrijders over hun be-
vindingen. Alle rapportages werden di-
rect meegenomen in het overleg met
de fabriek in Zuid Korea waardoor een
groot aantal praktische zaken zijn aan-
gepast of gewijzigd. Het is dan ook be-
langrijk dat rijders weten dat Daewoo
niet alleen luistert maar er ook iets
mee doet. Ook met de nieuwe model-
len wil Daewoo dit blijven doen.
Deze maanden wordt iedereen door
middel van een landelijke publiciteits-
campagne uitgenodigd om zich bij de
90 Daewoo-dealers te melden en kans
te maken op 2 jaar lang gratis (met uit-
zondering van brandstofkosten) te rij-
den met een Daewoo Lanos of Daewoo
Nubira. Aanmelden is mogelijk tot 30
juni en na ongeveer een maand zal
Daewoo bekend maken welke gelukki-
ge Nederlanders gedurende twee jaar
de beschikking krijgen over één van de
Daewoo modellen. Voorwaarde voor
aanmelding is natuurlijk dat de kandi-
daat beschikt over een geldig rijbewijs
en dat op basis van een kennisma-
kingsrit met één van de types een ver-
gelijkingsformulier wordt ingevuld.

Jongerentheatergroep Basalt op
zaterdag 7 juni in Dorpscentrum
Al sinds mensenheugenis lopen
jongeren tegen muren op. Muren
van verwachtingen, muren van on-
verschilligheid. Leren we niets van
het verleden of zijn er nu eenmaal
ervaringen, waar jongeren dwars
doorheen moeten gaan? In de
theatervoorstelling De Muur van .
Jongerentheatergroep Basalt gaat
het om deze elementaire vragen
van jongeren. Tot en met juni
maakt De Muur een toernee door
Gelderland. Op initiatief van de
Hervormde-Gereformeerde Jeugd-
werkgroep is De Muur uitgenodigd
om op 7 juni een voorstelling te ge-
ven in het Dorpscentrum.

In De Muur maken we kennis met een
groep jongeren, die met elkaar verant-
woordelijk is voor de totstandkoming
van een nieuw regionaal televisiepro-
gramma voor en door jongeren. Het
maken van het eerste flitsende pro-
gramma lijkt het gemeenschappelijke
doel, maar dat verandert als het redak-
tielokaal inclusief het programma-ar-
chief gesloopt wordt. De deadline voor
het eerste programma lijkt niet ge-
haaid te worden en de onderlinge ver-
schi.Uen en interesses komen in dat
spanningsveld duidelijk naar boven.
De tijd verstrijkt, de spanning stijgt en
heeft allerlei effecten op de jongeren.

Er worden muren opgetrokken. Muren
van onbegrip, angst en apathie. De
vraag is wie die muren kan en durft te
slechten met begrip, moed en open-
heid. Want als muren geslecht zijn zie
je altijd een nieuw vergezicht, een
nieuw perspectief. En dat levert altijd
verrassingen op. De Muur geeft geen
oplossingen voor problemen, die jon-
geren anno nu ondervinden, maar
spiegelt situaties en gevoelens die voor
veel jongeren herkenbaar zullen zijn.
Daarbij ontbreken gelukkig ook de
lachspiegels niet.
De muur is een theaterstuk, waarbij
spel, zang en dans zijn gecombineerd
tot totaaltheater, waarbij alle zintui-
gen worden aangesproken. Kortom een
voorstelling om te zien, te horen, te
voelen en te beleven. Jongerentheater-
groep Basalt bestaat uit 11 jongeren uit
de omgeving van Zutphen. Jongeren

die elkaar voor de start van De Muur
niet of nauwelijks kenden. Vanaf no-
vember 1996 wordt er via intensieve re-
petities aan het script van De Muur ge-
werkt en gesleuteld. Theatergroep
Basalt is een initiatief van de Federatie
voor Levensbeschouwelijk Jeugdwerk
Gelderland.

Voor meer informatie kan men bellen-
met Hanneke Menkveld (551712), Henk
Hovenga (553587) of Gerrit Groot Nue-
lend (552475).

CONTACT
een goed en graag gelezen blad



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

wil u graag het volgende
laten beleven:

Dat het unieke afspeelmechanisme zich
in sneltreinvaart langs de 6 steeds
zichtbare CD's beweegt.
De uitgebreide programmering met o.a.
naamgeving, selectie van tracks, random
play, non-stop tot 12 uur muziek.
.̂ De voortreffelijke FM/AM radio met

60 voorkeuzezenders en RDS.
^ De vele opstelmogelijkheden:

vrijstaand op voet, horizontaal of
verticaal aan de wand, liggend of
staand op een meubel.

^ Dat de CD's altijd terugkeren in de
oorspronkelijke positie.

^ Dat de besturing en programmering
mogelijk is via het bedieningspaneel of
de Beo4 afstandsbediening, (optie).

^ Het voortreffelijke geluid van de
aanbevolen luidsprekers BeoLab 8000
met eigen eindversterkers.

^ Het BeoLink meerkamersysteem
voor magnifiek geluid door uw
hele huis.

m OOIT KIEST U VOOR MOOIST

BeoSound 9000
radio - CD speler

3 JAAR GARANTIE BeoLab 8000 luidsprekers

GOMA
GRIJP UW KANS

OM U TE OVERTUIGEN
VAN ONS KUNNEN!

AJ 35 jaar zijn wij, Goma, volop bezig
in de wereld van metaal,
voornamelijk plaatwerk.

Dit feit, in combinatie met nieuwbouw
en een volledig gewijzigde lay-out

van ons bedrijf, zijn aanleiding om op

zaterdag 7 juni 1997
van 10.00 uur tot 16.00 uur

onze deuren te openen.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

U vindt ons aan de weg van Hengelo
naar Ruurlo aan de rechterkant,
even buiten de bebouwde kom.

Directie & medewerkers
Goma B.V. Metaalwarenfabriek

Ruurloseweg 80a
7255 MA Hengelo (Gld.)

(0575) 46 82 11

Kerkstraat 3 '
Vorden

Restaurant-Grill

DE ROTONDE Tel. (0575)
55 15 19

39,50 KEUZEMENU 49,so
drie gangen lekker eten voor een vaste prijs

34 HOOFDGERECHTEN
dan vindt iedereen beslist iets lekkers

ONBEPERKT KIEZEN
voor iedereen! Zelfs al komt u met 20 man!

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Minder vet,
meer groente

en fruit
Minder
Kanker

Meer informatie?
De Nederlandse Kankerbestrijding.

Bel 0800 - 022 66 22 (gratis).

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

Laat uw

drukwerk

onze zorg
:•> ,•:•.••,:••,, -g :: • •—>

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
kunnen wij u uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de dag
van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS

WELKE VAKSCHILDER .
KOMT ONS TEAM VERSTERKEN

Door de voortdurende uitbreiding van onze werkzaam-
heden zijn we met spoed op zoek naar een:

VAKSCHILDER
Het liefst hebben we een echte allrounder. Een kanjer
die ons team op iedere positie kan versterken. Iemand
met ervaring en talent. Goed samenspel met collega's
wordt op prijs gesteld evenals een grote mate van zelf-
standigheid.

Natuurlijk zorgen we voor een passend salaris en uit-
stekende arbeidsvoorwaarden.

Ben jij degene die we zoeken, of heb je interesse om
daartoe opgeleid te worden? Aarzel dan niet en neem
onmiddellijk contact op.

HARMSEN
AKSCHILDERS

l Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 40 00

l Zelhemseweg 21, 7255 PS

Dl SB ERG E N ZONWERING
} servicegericht • klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/ Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

\SNELLELEVERTIJD n e «J e > iz i> ioc
S1908 l Demonstratie in onze showroom Tel./fCIX U575 - 461425
__ 1 na telefonische afspraak Ruurloseweg 77, Hengelo (Gld)

Onderlinge Waarborg
Vorden WA

'KOOPSOMPOLIS'?

/ Maatschappij

s
Wist u, dat uw vertrouwde 'Onderlinge1 naast een goede
brandverzekering u nu ook de aantrekkelijke Koopsom-
polis van Sterpolis kan aanbieden, Met een hoog
effectief rendement? (zie uitgave Consumentengids).

Wij, Sterpolis en OWM, zijn gewend om het kosten-
percentage zo laag mogelijk te houden, om later een zo
hoog mogelijk rendement te behalen.

Wilt u vrijblijvend een passende offerte, neem dan vóór
1 juli contact op met ons kantoor of met onze
buitendienst.

OWM Vorden, Plantsoenstraat 73, 7001 AB Doetinchem
tel. (0314) 37 61 10, fax (0314) 37 61 18

Buitendienst A. Florijn, Zelhem, tel. (0314) 62 26 17

.
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Duivensport

Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Peronne over een afstand van circa 340
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: A en A Winkels l, 5, 8, 9, 13, 16,
19; GA Wesselink 2,4; J.M. Meyer 3,17,
18; G en H. Boesveld 6, 12; C. Bruinsma
7, 20; H.W. Oldenhave 10; E. Bruinsma
11; H. Stokkinkl4, 15.

Klootschieten
Bij de heren is het team van Stokkink I
zondagmiddag winnaar geworden van
het klootschiettoernooi dat georgani-
seerd werd door 't Praothuus. Aan het
toernooi werd door 20 teams deelgeno-
men. Teams samengesteld uit vereni-
gingen, straten, buurten, bedrijven etc.
In het buurtschap Linde was een par-
koers uitgezet met een lengte van ca.
4,5 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: Heren: l
Stokkink l (59 schoten en 54 meter);2
Wildenborch I ( 59 schoten en 34 me-
ter); 3 Delden 2 ( 60 schoten en 113 me-
ter). Dames: l Hackfort 2 ( 80 schoten
en 3 meter); 2 Deldcn 3 ( 82 schoten en
11 meter); 3 Anbo 4 ( 90 schoten en 3
meter).
Gemengd: l Stokkink 2 ( 66 schoten en
41 meter); 2 Linde l ( 72 schoten en 85
meter); 3 Anbo (73 schoten en 27 me-
ter).

Motorsport
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijdcrs" organiseerde zon-
dagmiddag de zogenoemde Achtkaste-
lenrit (orienteringsrit) over een afstand
van 50 kilometer. Dat laatste betrof de
A klasse. Voor de C klasse bedroeg de

afstand 45 kilometer. De rit was uitge-
zet door Erik en Marco Kleinreesink.
Alvorens Bert Regelink de prijzen uit-
reikte werden er enkele rondjes bingo
gespeeld.
De uitslagen waren als volgt: A Klasse l
B. Regelink, Vorden 39 strafpunten; 2
P.J. van Puffelen, Epe 86; 3 W. D. Wisse-
link, Ruurlo 123; 4 R. Plat, Scheemda
131 strafpunten. B-Klasse: l BJ. Menk-
horst, Halle 245 strafpunten; 2 W.
Fleerkate, Markelo 259; 3 P. Loeffen,
Rijkevoort 311; 4 J. Talens, Mussel-
kanaal 352 strafpunten. C-Klasse l J.
Slagman, Vorden 69 str.; 2 M. Maal-
derink, Toldijk 95 ; 3 W. Wisselink,
Halle 171. De poedelprijs ging naar W.
Woesterneel uit Zutphen met 464 straf-
punten.

Dammen
Dostal l met moeite langs
Barneveld
Het eerste bekerteam heeft met 1-7 ge-
wonnen in de derde ronde van de
Gelderse bekercompetitie, maar dit
ging met meer moeite dan de cijfers
doen vermoeden. Jan Masselink won al
vrij snel na een foutief achterloopjc. In
plaats van te sluiten liet Masselink ge-
woon slaan en sloeg daarna zelf door
naar dam met winst als gevolg. De par-
tijen van Nina Jankovskaja en Henk
Hoekman zagen ̂ ^in het middenspel
echter nog niet zWrooskleurig uit. Na
een doorbraakactie zat het tempo bij
Hoekman echter precies goed en werd
het nog remise. Jankovskaja lapte haar
stelling goed op en kwam door actief
ccntrumspel uit^^lelijk nog gewon-
nen te staan.
Henk Ruesink won al snel een schijf,
maar kwam desondanks in klokproble-
men. In het middenspel overzag hij
een simpele winstmogelijkheid en liet
hij zich in op een variant met weder-

zijds dam. Deze zag er goed uit, maar
Ruesink had nog slechts anderhalve
minuut voor zo'n 35 zetten. Gelukkig
liep dit allemaal net goed af en kon
Ruesink de winst bijschrijven.
Dostal is inmiddels bij de laatste 8 en
speelt op vrijdag 13 juni uit tegen
Troesoe uit Arnhem.

Tennis
Vordens Tennispark
Uitslagen 7e speeldag
Zaterdagcompetitie
Heren: Vorden l - Laerveld l 4-2 (kam-
pioen); Vorden 2 - Varsseveld 2 1-5 (ge-
degr.); Zieuwent 2 - Vorden 3 5-1.
Heren 35+: Vorden l - Ugchelen l 6-0
(kampioen); Paesberg l - Vorden 2 0-6.
Gemengd 35+: Dieren l - Vorden l 4-1
(gedegr.).
Junioren Gemengd t/m 14 jr.: Vorden l
- Mail. Molen l 3-2.
Junioren Jongens t/m 17 jr.: Gorssel l -
Vorden l 2-4.

Zondagcompetitie
Heren: Zweepslag 2 -Vorden l 5-1.
Gemengd: Vorden l - Rietstap l 8-0
(promotie).
Gemengd Junioren: Vorden l - Herveld-
A l 8-0.

Woensdagcompetitie
Junioren Jongens t/m 12 jgM/orden l -
LTC Zutphen l 6-0 (kampioW); Beinum
l -Vorden 2 1-5 (kampioen); Zelhem l -
Vorden 3 3-3.
Junioren Meisjes t/m 10 j r.: Vorden l -
Beekhuizen l 6-0 (kampioen).
Junioren Meisjes t/m 12 j^^orden l -
Lochem 2 6-0.

Dinsdagcompetitie
Dames: Welgelegen l - Vorden l 6-0;
Vorden 2 - Didam l 1-5; Wildbaan l -
Vorden 3 4-2.

Donderdagcompetitie
Dames dubbel: Vorden l - vrij; Vorden 2
- Braamveld 2 2-2; Braamveld l -Vorden
34-0.

Tennisuitslagen S.V. Socii

Zaterdag 31 mei
De Stoven l - Socii l jeugd 2-3;
Doesburg 3 - Socii l mix 2-3; Socii l -
Zieuwent l heren 3-3; Socii 2 - Welge-
legen 3 heren 6-0; L.T.C. Zutphen 2 -
Socii l 40+ 2-4; Socii l - De Stoven 4
Woensdag 5-3.

Zwemmen
Danielle Westerbroek Gelders
Schoolslagkampioen
Tijdens het tweede deel van de
Gelderse zwemkampioenschappen
1997 die dit weekend werden gehou-
den in zwembad de Peppel te Ede heeft
de Vordense Danielle Westerbroek be-
wezen Gelders allround kampioene op
de schoolslag te zijn. Nadat de zojuist
18 jaar geworden Danielle het vorig
weekend kampioene op de 200 mtr.
schoolslag werd, kwamen nu de 50 all-
in en 100 mtr. schoolslag dames aan de
beurt. Ook deze beide afstanden wist
Danielle winnend af te sluiten. Zij be-
haalde op beide afstanden de gouden
medaille met een tijd van rcsp. 0.35.2
min. en 1.17.2 min. Met deze tijden was
zij niet alleen de snelste van
Gelderland, maar verbeterde zij tevens
haar limieten voor de Nederlandse
Kampioenschappen die eind juni in
Eindhoven zullen worden gezwom-
men. Ook haar eigen persoonlijke re-
cords zijn weer verbeterd. Danielle
mag zich nu de zwemkampioene
schoolslag van Gelderland noemen,
omdat zij bij alle schoolslagafstanden
(50 -100 en 200 mtr.) als winnares de fi-
nish wist te bereiken.

TRI-oorkonde:

Nieuwe sportieve uitdaging
Informatieavond Rabobank
over invoering nieuwe euro

Het behalen van een insigne of pla-
quette voor een sportieve prestatie
is voor veel mensen een belangrijke
zaak. Er wordt in ons dorp veel ge-
wandeld, gefietst of gezwommen
ook om zo'n trofee te verdienen. De
Wandel-, Fiets- of Zwemvierdaagsen
tellen elk jaar samen vele honder-
den deelnemers. Nu is er een nieu-
we uitdaging bijgekomen: meedoen
aan alle drie en het TRI-certificaat
ontvangen, het bewijs van een bij-
zonder sportieve prestatie waar je
best trots op mag wezen.

Dank zij een goede samenwerking tus-
sen Gymnastiekvereniging 'Sparta'
(wandelen), Jong Gelre (fietsen) en het
Zwem- en Recreatiebad 'In de Dennen'
(zwemmen) is het in Vorden dit jaar
voor het eerst mogelijk een TRI-certifi-
caat te verwerven. Dat kan omdat de
drie 'Vierdaagsen' op verschillende da-
ta worden gehouden. Van 16 tot en met
19 juni is er weer de Wandelvicrdaagse
over 5 en 10 km met een grote deelna-
me. De week daarna (van 23 tot en met
27 juni) wordt in het zwembad de
Zwemviei daagse georganiseerd over
250 en 500 meter. En twee weken later
kan iedereen deelnemen aan de Fiets-
vierdaagse van 7 tot en met 10 juli, een
tocht over 25 km. Alle evenementen
worden in de avonduren gehouden,
dus iedereen kan er aan meedoen.

Het TRI-certificaat
Wie dit jaar met succes aan deze drie
activiteiten meedoet, ontvangt een
fraaie herinnering aan deze prestatie
in de vorm van het TRI-certificaat en
verkrijgt daarmee het bewijs tot de
meest sportieve top van de inwoners
van Vorden (en omstreken) te behoren.
Op de feestelijke uitreiking van deze
huldeblijken ontvangen alle deelne-
mers van 'TRI-sport - Vorden' tevens
een traktatie. De datum van deze uit-
reiking wordt nog bekendgemaakt.

Het instellen van dit TRI-certificaat is
een aanvulling op het bestaande zo-
mer-spoftprogramma. Dat wil zeggen
dat ieder die dat wil ook apart deel kan
nemen aan een van de drie activitei-
ten. Inschrijving is mogelijk voor elke
tak van sport afzonderlijk, maar men
kan zich ook meteen voor de drie
Vierdaagsen tegelijk opgeven.

Informatie over deelname aan de af-
zonderlijke evenementen kan gebeu-
ren bij de bekende adressen van resp.
Sparta, het Zwembad 'In de Dennen' of
Jong Gelre. Wie meer wil weten over
het TRI-programma of zich direct wil
opgeven kan bellen met info-nummer
(0575) 551203. TRI-sport Vorden wenst
u een extra sportieve zomer met mooi
wandel-, zwem- en fietswecr.

Dinsdag 27 mei hield de Rabobank
Graafschap-West in de grote zaal
van Hotel Bakker te Vorden een in-
formatiebijeenkomst voor onderne-
mers in het midden- en kleinbedrijf
over de invoering van de euro.
Hiervoor bestond grote belangstel-
ling. In zijn openingswoord gaf ing.
Jan Krooi, algemeen directeur van
de bank aan dat we met z'n allen
aan de vooravond staan van een ge-
heel nieuw tijdperk.

"Nog slechts 583 dagen zijn we verwij-
derd van l januari 1999, de datum
waarop de Economische en Monetaire
Unie (de EMU) van start gaat. Op deze
datum wordt bij de huidige stand van
zaken in het girale betalingsverkeer de
gulden vervangen door de euro. Twee
jaar later in 2002 zal ook de nieuwe eu-
ro munt zijn intrede doen. Regelmatig
lezen we berichten, waaruit zou mo-
gen blijken, dat het allemaal nog niet
zo zeker is of de euro er wel op l janu-
ari 1999 komt. We weten dit echter pas
op l januari 1999. Het wachten daarop
geeft een onvoorbereid gevoel. Dus la-
ten we er vanuit gaan dat het doorgaat.
En dat zal ook wel", aldus Jan Krooi.
Hierna was het woord aan Drs. Paul
van de Ven, euroconsultant van
Rabobank Nederland. Hij hield een pre-
sentatie over de achtergronden en de
gevolgen van de invoering van de euro.

"Wanneer we één europese munt heb-
ben, vallen bij het internationale bet-
alingsverkeer de omwisselingskosten
weg, ook behoort het koersrisico tot
het verleden bij handel tussen de deel-
nemende landen. Dit schept nieuwe
mogelijkheden voor het bedrijfsleven.
Er zal ook meer concurrentie gaan ko-
men doordat buitenlandse marktpar-
tijen zich op de Nederlandse markt
zullen aandienen", aldus van de Ven.
Hij gaf de ondernemers het advies tij-
dig te starten met de voorbereidingen
van de nieuwe euro. Te denken valt o.a.
aan bijscholing van personeel, het aan-
passen van computersystemen en het
voorlichten van relaties.
Voor ondernemers heeft de Rabobank
verschillende informatiebrochures be-
schikbaar, welke gratis beschikbaar
zijn. Via de Internetpagina's van de
Rabobank is steeds alle actuele infor-
matie op te vragen welke betrekking
heeft op de euro. Het adres is:
http://www.rabobank.nl/euro.
Ook biedt de Rabobank ondernemers
de mogelijkheid een zogenaamde "eu-
roscan" uit te voeren. Dit is een com-
puterprogramma die de gevolgen van
de invoering van de nieuwe munt voor
het desbetreffende bedrijf doorrekent.
Het ligt in de bedoeling van de bank
ook een informatiebijeenkomst te be-
leggen speciaal bestemd voor de agra-
rische sector.



COMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Coma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
medewerkers) is een door Lloyd's gecertifi-
ceerde onderneming, die zich beweegt op het
gebied van de toelevering van halffabrikaten en
complete eindproducten. Deze producten
worden in hoofdzaak vervaardigd uit plaat-
of bandstaai. De fabricage vindt plaats op mo-
derne grotendeels CNC-gcsluurdc machines
(kleine tot middelgrote series), waarbij
in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van
CAD/CAM faciliteiten. Voor de grote series
wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of spcciaalmachincs.

Coma B. V. Metaalwaren fabriek is gevestigd aan
de Ruurlosewcg 8O1 te Hengelo Gld.

Erkend door dr
Raad voor de

Certificatie

Doorgroei en goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op zoek naar
een enthousiaste

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE/
ADMINISTRA TIEF MEDEWERKSTER

Deze fulltime functie bestaat uit het aannemen en doorverbinden van telefoon, het
ontvangen en te woord staan van bezoekers en het verrichten van licht admini-
stratief werk.

Wij vragen:

- opleiding op MEAO-nivcau (administratief)
- goede contactuele eigenschappen
- accuratesse
- flexibele houding
- beheersing van de Duitse taal

In eerste instantie zult u op uitzendbasis werkzaam zijn. Vervolgens behoort
omzetting in een dienstverband binnen onze onderneming tot de mogelijkheden.

Hebt u belangstelling? Stuur dan voor 14 juni a.s. een brief met CV naar:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afdeling Personeelszaken
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.:0575-468211

Q6J1
WORDT

1J2
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

ADVERTEREN KOST GELD,
NET ADVERTEREN

KOST MEER!

Verbouwingsopruiming
De hele zaak achter gaat op 18 juni plat. De winkel
voor het woonhuis blijft open. tijdens de verbouwing
gaan wij naar de 'oude Super' aan de hoek Smids-
straat -Zutphense weg .
U bent van harte welkom vanaf 16 juni 1997 voor nieuwe en
gebruikte fietsen en reparaties.
Voor de verhuur en accessoires houden wij het adres
Dorpsstraat open. ^p

Nieuwe en gebruikte fietsen voor een opruimingsprijs

TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

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

Tijdelijk ƒ 25,- retour bij aanschaf
van een Braun Flex Integral!*

FR/UVCE98

OFFICIAL
SHAVER

en "Maak bovendien,
zonder aankoop-
verplichting,
kans op een
WK-voetbal*"

• De nieuwe definitie voor glad
• Uniek zwenkend scheerhoofd en tweeling scheerblad
• Geïntegreerde micro-tondeuse:

rekent ook af met die lastige haartjes in de hals
• Platina veredeld scheerblad
• Automatische voltage-aanpassing

* Zie voor de actievoorwaarden de folder in de winkel

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 Tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 Tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 Tel. (0575) 54 32 02

BRflun

BouwCenter HCI slijpt
de prijzen doormidden

Stevige bats BC (zolang de voorraad-strekt) 11,75
Waterdichte zaklamp (zolang de voorraad strekt) 5,90

14,90Speciekuip 65 Itr.

4- weg verdeeldoos randgeaard 58,15
Grondboor 7,5 cm

Bosch pendel decoupeerzaag

Kruiwagen inh. 80 Itr.

Hardpoint handzaag BC

Afstandsmeter (zolang de voorraad strekt)

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

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

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

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
KANKERBESTRIIDING



Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Lezen is gezond
Alles wordt onderzocht. Ook hoe men-
sen denken over boeken en over boe
ken lezen. Dan blijkt dat één op de drie
Nederlanders het lezen van boeken
niet prettig vindt. Twee op de drie
mensen (64%) vindt het wel plezierig
om boeken te lezen. Toch vindt maar
6%, dus een op de 16 Nederlanders,
boeken lezen de meest aantrekkelijke
vrij etij dsbesteding.
Waarom lezen mensen? De motieven
lopen nogal uiteen. Lezen ontspant, je
bent even in 'een andere wereld', je
wordt er rustig van in deze tijd vol
spanningen en snel vermaak. Allemaal
argumenten die direct te maken heb-
ben met gezond zijn. Gaat u maar na:
boeken lezen ontspant je geest en daar
profiteert ook je lichaam van. Immers:
lezen is vakantie vieren in je eigen
huis, want je maakt kennis met andere
mensen, andere streken en vaak ook
een andere tijd. Dat maakt dat je na
het lezen van een boek - net als na een
echte vakantie - weer beter opgewassen
bent tegen de alledaagse problemen.
En tenslotte is een boek een goed te
genwicht tegen de overdaad aan in-
drukken die de mens van deze tijd da-
gelijks moet verwerken in een tempo
dat voor velen te hoog ligt. Rustig een
uurtje uittrekken om samen met een

favoriete schrijver op reis te gaan en je
fantasie te laten werken... er is geen be
tere methode om de aanval van de mo-
derne media op onze vrije tijd en op
onze geest te weerstaan. Zo is een boek
- hoe gek het ook klinkt - eigenlijk een
medicijn.
Niet iedereen is in staat steeds nieuwe
boeken te kopen. Daarom zijn indertijd
de bibliotheken opgericht. Voor een be-
scheiden bedrag per jaar kun je dan, zo
vaak als je wilt, boeken kiezen en Ie
nen uit een royale collectie. Jongeren
kunnen zelfs helemaal gratis boeken
lenen, want de overheid vindt het van
groot belang dat ook de'jeugd veel
leest.
Ook in ons dorp staat die boekenrijk-
dom heel centraal in het midden van
de gemeente. Beschikbaar voor ieder-
een. Vier en twintig uur per week kunt
u er terecht. Een recept voor deze ge
zondmakers hebt u niet nodig. Bijver-
schijnselen hoeft u niet te vrezen. En
zelfs wie verslaafd is aan boeken hoeft
niet te klagen want u wordt daar al-
leen maar gelukkiger van. Boekanier

Roei Huizinga en Torn Kraaijenbrink vormen muzikale duo "Meeting":

Muzikaal van alle markten thuis

Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden heeft tijdens
haar laatste bijeenkomst van het sei-
zoen bezoek gehad van de heer Derk
Klein Bramel. Deze vertelde de dames
allerhand bijzonderheden over het dy-
namisch- en biologisch bedrijf "De
Vijfsprong". De "Knoppencursus" die de
dames onlangs onder leiding van de
heer Boeyink uit Zelhem hielden is een
succes geworden. Tijdens deze cursus
werd de theorie aan de praktijk ge
toetst.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wiej, as börgers van ons mooie darpken Vodd'n, wilt da^^iog wel 's een
keer foetren at t'r weer zo'n stapel folders in de brieve^^sse zit. An de
andre kante bu'w dan weer bli'j dat t'r nog luu bunt die in eur vri'je tied
ons van die rommel en de olde kranten afhelpt. Zee bewiest t'r ons een
diens met en zee helpt de vereniging waor zee 't veur doet nog weer an een
zakcent.

Zo kö'j die luu geregeld deur 't darp zien trekken, met weagschaole waor
zee 't karton van de winkeliers tot op de gram precies met naoweagt. Want
karton nemt ze neet veur niks met, daor mo'j veur betaaln. 't Andre papier
wilt ze dan nog wel zonder kosten metnemmen. De lejen van de touwtrek-
club hebt schienbaor minder vri'je tied want die mo'j 't naobrengen. Maor
dan heb ze in ieder geval ok gin las van pech, zoas biej een van de andere
ophalers kots gebeurn.

De luu van die club gaot altied gewaopend met 'n trekker met anhanger
eur vaste adressen langs. De taken heb ze goed vedeild. Zee hebt daor
halers, gooiers die 't op de wagen mietert en vli'jers die 't grei lieke pakken
mot. En dan natuurlijk nog de bestuurder van 'n trekker, die, at 'n trekker
neet löp, slop.

Laot now de bestuurder van die trekker laats 's zaoterdags unime onver-
melde readenen neet können. De andere luu van de vaste bemanning kon-
nen zich goed laotn ri'jen maor zelf zo'n trekker bestuurn, nee daor wao-
gen ze zich neet an. Gelukkig veur eur heurn Derk Ni'jman van 't geval en
den wol wel zo goed wean en de trekker bestuurn. Dat had in zien ogen niks
te beteikenen, gas geven en stuurn, dat was alles. Zee hadn jao in huus een
gasfenuus dat e ok goed bedienen kon en stuurn had e op de fletse wel
eleerd.

En wat waor is is waor. 't Ging merakels goed met Derk as chauffeur, 't Ging
d'r op de wat langere enden wel knap hard oaver. En in de bochten mossen
de jonges op de wagen zich wel goed vaste holn maor wieters was t'r niks
op an te merken.

Tot biej Manus Kamphuus achter de schuure. Daor mos een betjen secuur
ereen wodn umme 'n draai te kriegen. 't Was t'r nogal stik. En ze dachten
net: Derk red 't wel too opens baats. 'n Lawaai en geraos van vallende stene
en metene d'r op een gerear van varkens. Derk had een heel stuk uut de
mure ejach. De varkens können now zo nao buutn loopn en wodn opens
scharrelvarkens. Maor daor was Manus Kamphuus ens neet zo bli'j met.
'n Uur hadn ze werk umme de diers weer in 't hok te kriegen.

An de schuure hef t'r ene nog weer 'n dag werk umme 't gat dichte te met-
sein. En de penningmeister van de club zal de wins van dizzen dag ok wel
neet met golden letters in de notulen vermelden. En Derk? Den hef een
paar dage as een zieke henne rond-eloopn, bedonderd at e was van de
schrik. En op 'n trekker zö'j um voort wel neet weer zien, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.

Sinds eind 1996 vormen Roei Hui-
zinga en Torn Kraaijenbrink het
duo "Meeting. "Meeting" was aan-
vankelijk een trio en ontstond be-
gin 1996. Er werd regelmatig in het
oosten van het land opgetreden
waarbij het grootste deel van het
werk uit bruiloften en partijen be-
stond. Eind vorig jaar ging
"Meeting" over in een duo. De be-
zetting wordt nu gevormd door
Roei Huizinga (zanger-gitarist) en
Torn Kraaijenbrink (zanger-toetse-
nist).

"Meeting" speelt nog steeds op bruilof-
ten, feesten en partijen maar leent zich
ook uitstekend voor bijvoorbeeld een
dansavond, een diner-dansant of een
receptie. Inmiddels is hct^^on flink
uitgebreid zodat u het duo in verschil-
lende delen van het land kunt tegen-
komen. "Meeting" biedt ccn veelzijdig
repertoire geschikt voor jong en oud.
Dans- en luisternummers i^^le genres
komen aan bod: easy-list^Bng, echte
feestnummers, gouwe ouwe en moder-
ne muziek. Er is een solide tweemans-
formatie ontstaan dat de hedendaagse
technieken goed gebruikt, inspeelt op
het publiek en hoopt nog jaren van
zich te kunnen laten horen.

Roei Huizinga is geboren in Vorden. Hij
ondekte reeds op twaalfjarige leeftijd
de charme van de muziek bij de lokale
harmonie. Na een grafische opleiding
gevolgd te hebben ging hij als typo-
graaf het vak in. Toch bleef er iets krie-
belen, het bloed kroop waar het niet
gaan kon en Roei Huizinga kwam als
zanger-gitarist bij een dansorkest te
recht.
Het muzikantenbestaan beviel hem
wel, het beviel hem zelfs zo goed dat

hij besloot zijn leven aan de muziek te
wijden en beroepsnuizikant te worden.
Na vijf jaar bij "De Musketiers" ge
speeld te hebben, richtte hij met een
collega het welbekende orkest "Rendez
Vous" op. Een periode van vijf jaar
waarin intensief werd gespeeld, brak
aan.
Toen deze periode afgelopen was, be
sloot Roei Huizinga een stapje terug te
doen, zijn oude vak als typograaf weer
op te pakken en voortaan als semi-be
roeps door het leven te gaan. Tien jaar
lang was hij als zanger-gitarist werk-
zaam in "Hammond Four". Dit is van-
daag de dag nog steeds aan de orde bij
het duo "Meeting" waar hij uitstekend
zijn ervaring weet te gebruiken en zo
elke keer weer het publiek, samen met
zijn collega, weet te vermaken.

Torn Kraaijenbrink kreeg reeds op jon-
ge leeftijd interesse voor de muziek.
Deze interesse ging vooral uit naar het
orgel. Gedurende negen jaar orgelles
werd een solide basis gelegd en kreeg
hij interesse in het optreden voor pu-
bliek. Zo speelde hij als toetsenist bij
verschillende bandjes en werd regel-
matig door bekende orkesten als inval-
ler gevraagd.
Omdat hij een universitaire studie was
begonnen zocht Torn Kraaijenbrink
een vaste band. Zo kwam hij bij Roei
Huizinga terecht. Aanvankelijk werd
een trio opgericht, maar zij besloten la-
ter als duo verder te gaan. Torn voelt
zich erg thuis bij "Meeting" en kan
daar zijn kwaliteiten als toetsenist vol-
ledig waarmaken.

Voor verdere informatie en boekingen
kunt u vrijblijvend terecht bij Torn
Kraaijenbrink (0315-653123) of Roei
Huizinga (0575-462254).

A G E N D A
JUNI
ledere dag:

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

4 Klootschieten ANBO bij 't Olde Let-
tink

4 Proefzwemmen alle zwemdiploma's
5 HSVde Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
7 Diplomazwemmen
8 Concert Vordens Mannenkoor en

Muziekver. Concordia bij Kasteel
Vorden

10 Soos Kranenburg middag
10 Plattelandsvrouwen, reisje Fries-

land
11 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
11 Welfare Handwerken Wehme, va-

cantie
11 Klootschieten ANBO vanaf 't Olde

Lettink

13-15 Kermis op de Kranenburg
16 t/m 19 Avondvierdaagse Sparta
17 HVG Linde Stadswandeling Zut-

phen
18 Klootschieten ANBO bij 't Olde Let-

tink
21 Limonade Concert Sursum Corda in

het Dorpscentrum
20-21 Oranjefeest in de Wildenborch
23-27 Zwemvierdaagse
24 ANBO dagfietstocht. Start vanaf het

Kerkplein. Info tel. 551874
24 Soos Kranenburg middag
25 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
26 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
26 VW Fietstocht Vordense Volks-

verhalen
29 HSV de Snoekbaars, wedstrijd regio

clubs

JULI
ledere dag:

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

2 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink



MOTORFANS 15 JUNI
MOTORFANS
Graag nodigen wij u uit voor de
7e Vordense Toertocht voor
motoren op zondag 15 juni

Op veler verzoek gaan wij naar Tukkerland voor een speciale
verrassingstocht (groene kaart + paspoort meenemen).
Evenals vorige jaren zullen wij in aparte groepen rijden. Lichte
en oude motoren zijn van harte welkom.
De dagindeling is als volgt: van 08.15-08.30 uur ontvangst bij
't Pantoffeltje met koffie aangeboden door Frank en Miriam;
08.45-09.00 uur vertrek eerste groep. Bijdrage in de kosten
incl. diner f 27,50 per persoon.
Informatie bij: Willem Peters (0575) 55 21 96 en Frank
Meulenbroek (0575) 55 17 70
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de blauwe hand |
•h cö(0575) 55 22 23 vorden,:.
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30%
opheffings-

korting

VICO
economie

Een echt nederlands kwaliteitsprodukt
voor een verrassend lage prijs.

Kompleet afgemonteerd met Axa
veiligheidsslot, standaard en snelbinders.

uitvoering:
trommelremmen 3 versn.

fl 739,-

kleur:
lagunagroen

Op de VICO-fietsen 1 jaar gratis fietsverzekering.

VIC O-fietsen vanaf f 699,-
BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

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

KINDEREN
WILLEN

SPELEN IN
EIGEN
BUURT

lantjegBeton
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht

Giro 1247

i

vrijdag 13 juni 1997
van 19.00 tot 22.00 uur

Grote opening door
dr. Dagevps

van mijn nieuwe praktijkruimte.
Uw aanwezigheid zal ik pp prijs stellen.

Inge Neijenhuis • Hoetinkhof 115 • 725V WJ Vbrden • (0575) 55 41 78

§ordjé
ikzond

Minder vet,
meer groente
en fruit

Minder
Kanker

Bij één op de drie mensen die in ons land aan kanker overlijden, is deze
ziekte vooral het fjf^, van voedingsgewoonten.

De Nederlandse Kankcrlx-st^Bfc besteedt uw geld aan onderzoek en
voorlichting over preventie enDehandeling van kanker. Giro 26000.

Informatie? Bel 0800 - 022 66 22 (gratis)

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken. • •

Of neem de monsterboeken
mee naar huis om samen uw
keus te maken uit onze grote
collectie.

U ontvangt bij bestelling een presentje
in de vorm van een ovenwant
en een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevera.nl - ISDN 551329

VILLAEVOLUTION
Zitmaaier die voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, maait met
het grootste gemak ook over oneffenheden in het terrein.
Comfortabele frontmaaier met een kleine draaicirkel. Met 1 1 ,5 pk
Briggs & Stratton I/C motor, 5 versnellingen voor- en 1 achteruit,
elektrische starter, trekhaak, mulching maaisysteem enz.

DUS MAAR LIEFST
ƒ1.000,-
VOORDEEL

(Beperkt leverbaar)

VRAAG DEMONSTRATIE MET
HET UNIEKE ST1GA

MULCHING MAAISYSTEEM

STICA LEVERINGSPROGRAMMA:
• elektrische maaiers • benzinemaaiers • kooimaaiers • zitmaai-
ers • trimmers • bosmaaiers • hakselaars • vertikuteermachines
• wintermachines

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM

B. FOKKINK
Garvelinkkampweg 2a, 7261 CH Ruurlo

Telefoon (0573) 45 31 00 (b.g.g. 45 28 86)

Stiga... omdat 't Zweeds is



D A N N U G O E D I E U W S , V E R Z O R G D D O O R A&P

Dixan
GECONCENTREERDE
ALLESREINIGER
citroen of normaal
flacon 250 ml. van 24fT

vlekken-kampioen
HANDSINAASAPPELEN
VALENCIA-LATE
net a 2 kilo

HAMLAPPEN
500 gramNU
kilo

BOTERHAMWORST
zuurstofarm verpakt
125 gram

QUORN SOUTHERN
STYLE BURGER OF
FILET
vleesvetvangend
100 gram

FRUITIJSLOLLIE
BOSVRUCHTEN
OF PEER
doos 10x65 ml. van

CHOCOGRANDO
CLASSIC OF AMANDEL
doos 3 stuks

VANILLE VLA
literpak

ITALIAANSE
SMOORGROENTEN
400 gram

GROF VOLKOREN
heel NU HUZARENSLAATJE

tray 6x150 gram
van 474"

DOPERWTEN
EXTRA FIJN
blik 400 gram van

Exclusief bij
CE»

Bij aankoop van 3 flessen naar keitte een
gratie telefoonkaart waarmee u 2 minuten
gratis kunt bellen over de gehele wereld.
fwnkftijrtMji l»/ de kttui loting de worraxi rtro*f

BOURSIN
kruiden- of
peperkaas
per stuk 80 gram

PEPSI, SISI OF 7-UP
diverse smaken
f les 1,5 liter NU

CROMA
pakje 200 gramGALIA MELOEN

per stuk

Vorden, Nieuwstad 5 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 juni 1997
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