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Tussendoortje blijkt de moeite waard:

Mannenkoor en Polizeichor
geven afwisselend concert

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

Eigenlijk was het gewoon een tus-
sendoortje. Toch hebben de mensen
die afgelopen zaterdagavond niet
naar de Christus Koningkerk zijn
geweest een heel gevarieerd en ver-
rassend concert gemist van het
Vordense Mannenkoor en het
Polizeifhor uit Magdeburg. Een
concert dat aanvankelijk maar an-
derhalf uur zou gaan duren, maar
in werkelijkheid ruim twee uur in
beslag nam. Dat laatste maakte het
publiek echter niets uit. Doordat
beide koren een heel afwisselend
programma brachten en diverse so-
listen naar voren schoven, bleef het
concert namelijk van begin tot eind
boeiend en was het applaus op het
eind van de avond niet meer dan te-
recht.

Het concert werd geopend door het
Vordens Mannenkoor met "Finlandia"
van J. Sibelius. Tijdens de negrospiritu-
al "He's the lilly of the valley" bewees
baritonsolist Ludo Eijkelkamp weer
zijn bijzondere waarde voor het
Vordens Mannenkoor. Maar ook het
pittig gezongen "Wir lieben sehr im
Herzen" van D. Fridrici en de de vrolij-
ke mars "Battle Hymn of the Republic"
mochten er zijn.
Vervolgens was het Polizeichor uit
Magdeburg aan de beurt. De contacten
met dit koor zijn gelegd toen het
Vordens Mannenkoor ruim twee jaar
geleden een bezoek bracht aan het
voormalige Oost-Duitsland en een con-
cert gaf waar ook het Polizeichor aan-
wezig was. Het gemengde koor uit
Duitsland bracht in het eerste gedeelte
van de avond een aantal bekende num-
mers ten gehore zoals "Ich bete an die
Macht der Liebe" van D. Bortnianski en
"Memory" van A.L. Webber. Het eerste
gedeelte van het Polizeichor werd afge-
sloten met het Hollandse volkslied "De
Wielewaal". Het publiek wist het
enorm te waarderen dat de Duitse gas-
ten een Nederlands nummer op het re-
pertoire hadden gezet en zongen het
slot van het nummer dan ook uit volle
borst mee. Voorzitter Bart.Krijt van het
Vordens Mannenkoor kan wat dat be-

treft nog wel wat leren van de Duitse
gasten. In zijn openingswoord heette
hij namelijk iedereen van harte wel-
kom maar hij vergat daarbij het
Polizeichor even in het Duits toe te
spreken.
Sopraan Henriëtte van Lith was daar-
entegen zaterdagavond wel in topvorm
en imponeerde als vanouds. Met name
het liefdesduet "Reich mir die hand,
mein Lebcn" met Ludo Eijkelkamp
werd door het publiek bijzonder ge-
waardeerd. Het tweetal werd tijdens
dit nummer op piano begeleid door de
uiterst bescheiden Miriam Versteegen.
Het leuke van dit concert was dat het
door de verschillende solo-optredens
zeer afwisselend en gevarieerd was.
Maar het was ook verrassend. Met na-
me toen het Polizeichor uit Magdeburg
voor het tweede gedeelte van het con-
cert zich had omgekleed en in
Russische kledij op het "podium" ver-
scheen. Dit laatste had alles te maken
met de Russische nummers die vervol-
gens gezoj|ffen werden zoals het
Oekraïnse^lgroetingslied "Koljatka"
dat ook op het repertoire van het
Vordense Mannenkoor staat. Het
Poliziechor schoof in haar tweede bij-
drage ook diverse solisten naar voren.
Zo nam dirigent Leonid Schemetow de
solo van h^^ok in ons land zeer be-
kende nummer "Katjuscha" voor zijn
rekening. Leonid Schemetow hoefde
daarbij niet op zijn koor te letten om-
dat het Polizeichor twee dirigenten
kent.
Het Vordens Mannenkoor sloot de
avond af. Met name het zeer overtui-
gend gezongen "De Zilvervloot" deed
het erg goed bij het aanwezige publiek.
Maar ook de solisten Henriëtte van Lith
en Ludo Eijkelkamp wisten de handen
weer op elkaar te krijgen na afloop van
"Het Wiegenlied" van Joh. Brahams.
Het concert werd beëindigd met een
gezamenlijk optreden van de beide ko-
ren. Ongeoefend en met heel veel zan-
gers en zangeressen dicht op elkaar ge-
propt brachten zij het nummer "Ein
Schoner Tag" ten gehore. En dat was
het ook: een mooie afsluiting van een
mooi concert.

Collecte
De collecte van het Nationaal Epilepsie
Fonds heeft in Vorden een bedrag van

V o l k s u n i v e r s i t e i t
Zutphen e.o.

MOOI MEEGENOMEN!

grot/s
oct/v/te/ten

programma 97/98
afhalen bij

VVV en bibliotheek
in uw woonplaats

6.003 gulden opgeleverd. In de buurt-
schappen Vierakker en Wichmond
werd er 1689 gulden opgehaald. Met de
opbrengst van de collecte kan daad-
werkelijk aan de bestrijding van epi-
lepsie worden gewerkt. Op weten-
schappelijk gebied kunnen zaken na-
der worden onderzocht. Extra voorlich-
ting, speciaal gericht op kinderen kan
worden ontwikkeld en bijgedragen kan
worden aan zaken als persoonlijke
hulpverlening, speciaal onderwijs en
recreatieactiviteiten voor mensen met
een ernstige vorm van epilepsie.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
pagina 10

Hervormde Gemeente
Zondag 15 juni 10.00 uur ds. H. Westerink, H.
Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Xondeig 15 jun i 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
'/.omlag 15 juni 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur ds. HA. Speelman. In beide diensten viering
HA

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
XiitiTiJug M j u n i 17.00 uur Eucharistieviering.
'/.omlag 15 j u n i 10.00 uur Eucharistieviering
Vormsel.

R.K. Kerk Kranenburg
/dtmldg 14 juni 18.30 uur Eucharis t ievier ing,
volkszang.
'/.omlag 15 j u n i 10.00 uur Eucharistieviering
Doopviering m.m.v. VoTiKo.

Weekendwacht Pastores
Geen opgave ontvangen.

Huisarts 14-15 juni dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 551255.

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

Tandarts 14-15 juni tot 12.00 uur G.W. Jelsma,
Lochem, tel. (0573) 25 18 70. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30 -
12.00 uur.

Streekziekeiihuis Het SniÉteal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afsp^Bbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van^^.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).
Alarmnummer 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. (0570) 63 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
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org, kruiswerk en gezinsverzorging) 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Him; voor thuisverpleging 24 u u r per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk' tel. (0543) 531053.

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

Diëtiste - iiatuurgeneeskuiidige Trudy Tol-
kaïnp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00 10.00 u u r , wo. 18.00-19.00 u u r .

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, t e l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t /m v r i j d a g 8.30-9.30 uur .

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel . 06-8212240.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: 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 Gezondheids-.
zorg Stedendriehoek voor vragen over de g§-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend vjm
9.30-11.30 uur, Oude Bonihof 55-56, Zutph?n,
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 9.0Q-
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 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



Wij
met onze

daarom gaan we door met onze succesvolle actie
van

2O°/o korting
op alle

Bij aankoop van een paar
schoenen

of sokken cadeau

GEVERIN K
Schoenen en Lederwaren
Dorpsstraat 27 - 7261 AV Ruurlo

reparatie
pedicure

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

ZATERDAG 21 JUNI
12.45 uur ballonoptocht vanaf Nijlandweg
13.00 uur opening, ballonnen oplaten

daarna volks- en kinderspelen.
Groot springkussen voor de kinderen.

VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 JUNI
SPEELT TAO IN DE KAPEL

'ZET HET MAAR OP DE REKENING'
aanvang 20.00 uur

koop: aardbeien. Da-
vers geplukt. F. van

Amerongen, Schuttestraat 12.
Vorden, tel. 55 64 08

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
ke|fedus zeer voordelig.
Lee^nseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 26 en 27 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• Te koop: mahoniehouten
dressoir, afm. 220 cm breed
en 85 cm hoog, diep 50 cm.
Te!. (0575) 55 67 05

2 bos bloemen naar keuze 8,95

Vaderdagboeket 9,95

2 begonia's 10,00

Mooie terrashangplant 44£ë nu 9,95

Volop tuinplanten

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

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Sperciebonen 1

Peen 2 grote bossen

Zoete Clementines 15 st.

KOLDEN HO F's Versmarkt

Lekker vers uit de Grill
10 GEGRILLDE DRUMSTICKS

f 10,-voor

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

Surf Burgers
O halen

4 betalen

WEEKEND

Hamlapjes
of Fricandeau

500 gram f5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Grillworst per stuk f 5,-

Ongerookte Achterham
100 gram f 1,98

Boterhamworst
100 gram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER
Speciaal voor Vaderdag

250 gram f6,25
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

MAANDAG DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8,95

4 vlindervinken +
4 hamburgers

samen f Oj

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel . (0575)551470

• Te koop: nieuwe motorcir'
keimaaier 48 cm, met opvang
1 keer gebruikt. Tel. (0573) 45
31 44

£ Te koop: Renault 5 1.
GTX de Luxe, b.j. '90, 80.0
km, vraagprijs f 6750,-. Tef
(0573) 45 31 44

• Te koop: Subaru mini jum-
bo '88, 4-deurs, in goede
staat. De Koning, De Stroet 13,
Vorden, tel. 55 21 47

• Met spoed te huur ge-
vraagd: gedeelte van boer-
derij voor 3 personen of plek
voor stacaravan. Tel. (0575)
44 11 06

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp, 1 of 2 ochtenden per
week in druk gezin. Tel. 55 38
75

• Te koop: Duitse herder-
pubs met stamboom, ingeënt
en ontwormd. Ouders HD-vrij.
Lief voor kinderen. (0575) 55
6562

• Te koop: g.o.h. bromfiets
(Tomos). Tel. (0575) 43 13 87

• Wat zou u in een pro-
gramma voor de Gemeente-
raadsverkiezingen van 1998
willen opnemen? D'66 Vor-
den. Mattie Bakker, Vierakker
526991; Reinhard Nobel, Vor-
den 552536; Dick Somsen,
Wichmond 441941

• Volksfeest Kranenburg
met kermisattracties: 13/6
disco voor alle leeftijden; 14/6
14 uur kindermiddag m.m.v.
'De Trekwagen', 19 uur vogel-
schieten, 20.30 uur bal m.m.v.
'Continental Combo'; 15/6
16.00 uur optreden van The
Spitfires'. Organisatie: KB,
CCK en Gasterij Schoenaker

• De 6 pk 2-side wheel van
Frans is zaterdag om 13.00
uur in Linde mooi hè
't Proathuus, Marie en Fred

Ouders en belangstellen-
den worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse uitvoering van
de Nuts Blokfluit- en Key-
boardclub. De uitvoering

I
wordt gehouden op zaterdag
14 juni in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden om
19.30 uur, einde ca. 22.30 uur.
De toegang is gratis

• Ouders en belangstellen-
den worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse uitvoering van
de Nuts Blokfluit- en Key-
boardclub. De uitvoering
wordt gehouden op zaterdag
14 juni in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden om
19.30 uur, einde ca. 22.30 uur.
De toegang is gratis

• Wie wil bij mij zo nu en dan
aanvullend huishoudelijk
werk verrichten? Brieven
onder nr. V 12-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: traktor merk
Guldner, b.j. 1961 2 cl 26 pk in
zeer goede staat. B. Slot-
boom, Stationsweg 1a, Vor-
den, tel. (0575) 55 39 44

• Te koop: brandhout (eiken)
in Vorden. Zelf halen en klo-
ven. Tel. (026) 32 52 193

• Volksfeest Kranenburg
met kermisattracties: 13/6
disco voor alle leeftijden; 14/6
14 uur kindermiddag m.m.v.
'De Trekwagen', 19 uur vogel-
schieten, 20.30 uur bal m.m.v.
'Continental Combo'; 15/6
16.00 uur optreden van 'The
Spitfires'. Organisatie: KB,
CCK en Gasterij Schoenaker

• Ouders en Belangstellen-
den worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse uitvoering van
de Nuts Blokfluit- en Key-
boardclub. De uitvoering
wordt gehouden op zaterdag
14 juni in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden om
19.30 uur, einde ca. 22.30 uur.
De toegang is gratis

• RvK lezing 'Verzoening' 18
juni in De Voorde om 20.30
uur

• Te koop: plm. 100 grindte-
gels formaat 60 x 40 en 20 x
20 cm. Bellen na 18.00 uur 55
36 53

• Volksfeest Kranenburg
met kermisattracties: 13/6
disco voor alle leeftijden; 14/6
14 uur kindermiddag m.m.v.
'De Trekwagen', 19 uur vogel-
schieten, 20.30 uur bal m.m.v.
'Continental Combo'; 15/6
16.00 uur optreden van The
Spitfires'. Organisatie: KB,
CCK en Gasterij Schoenaker

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Ronnie

Hij is geboren op 3 juni 1997
om 14.38 uur, weegt 3600
gram en is 53 cm lang.

André en Ans
Peters-Hulshof

Zutphenseweg 96
7251 DR Vorden

Heel erg blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jouke
LODEWUK

broertje van Rinze

3 juni 1997

Paul en Yvonne
Hartman-Wisselink

Hazelnoot 5
7261 HC Ruurlo

Heel blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Fleur
FLORINE JOALIEN

Ze is geboren op 6 juni 1997,
weegt 3500 gram en is 52 cm
lang.

Hans Houwen
Ans Winkel
Bram Houwen

De Doeschot 11
7251 VH Vorden

Voor bezoek graag even bellen:
tel. (0575) 55 11 78

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Robin

Hij is geboren op 7 juni 1997,
weegt 3500 gram en is 52 cm
lang.

Wim, Anneke en
Anouk
Kolkman-Pasman

De Hanekamp 17
7251 CH Vorden

Anneke en Robin rusten van
12.00 tot 15.00 uur

ledereen die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag heeft gemaakt,
in welke vorm 'dan ook, zeg-
gen wij hierbij hartelijk dank.

Marinus en Gerda
Berenpas-
Broekgaarden

Hekkelerdijk 16
7207 DB Zutphen

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Andree Bruil
en
Astrid Roelvink

gaan trouwen op donderdag 19 juni
1997 om 11.30 uur in het gemeente-
huis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 12.30 uur in de R.K. kerk
te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 'de Kruisberg', Kruisbergseweg
172 te Doetinchem.

Ons adres:
Ruurloseweg 81 a
7255 MA Hengelo (Gld.)

Johan Wesseldijk
&

i Erica te Velthuis
l

gaan trouwen op 20 juni 1997 om
11.00 uur in 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats l
om 12.45 uur in de Ned. Hervormde j|
kerk te Holten door ds. Den Hertog.

vanaf &
Bonte ;

Gelegenheid tot feliciteren
20.00 uur in café-rest. 'Het
Paard', Deventerweg 87 te Holten.

Ons adres blijft:
Ligtenbergerweg 20
7462 PT Rijssen
Gunt u ons een cadeau, dan graag zo [X]

Bert Hofs

& •
Diana Beumer

gaan trouwen op zaterdag 21 juni
1997.

Wilt u on^ îiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.30 uur in
Hotel Hoog Holten, Forthaarsweg 7
te Holten (op de Holterberg).

Ons adres blijft: -
Beatrixlaan 23
7255 DB Hengelo (Gld.)

Op vrijdag 27 juni a.s. gaan wij trou-
wen om 15.00 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

; Henk Meulenbrugge
en

•jl Thea Berentsën

Wij houden receptie van 16.30 tot
18.00 uur in 'de IJsselhoeve', Eek-
straat 15 te Drempt.

i l33? ^$
; Juni 1997

Heerlerweg 19
0 7233 SG Vierakker

iaSB&8g88&8flBttB8»8888^

i |
p In plaats van kaarten

i Op vrijdag 20 juni 1997 hoop ik mijn
80e verjaardag te vieren, samen met
mijn kinderen, kleinkinderen, familie,
vrienden en bekenden in café 'De
Herberg' aan de Dorpsstraat 10 te
Vorden.

M. Brus-Bennink

Receptie van 18.00 tot 19.30 uur.

p Insulindelaan 24
$j 7251 EK Vorden

Stoere steak
voor op vaders

barbecue

Houthakkerssteak,

4 slavinken en ft 95
4 rundersaucijzen 9 Sellerysalade,

100 gr. o98

varkensfricandeau, ^ QftCoburger, 100 gr. l-

boerenmetworst,
gerookt, 100 gr.

78
VLEESWAREN

SPECIAL

steakrollade, 100 gr.
Keurslager

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

195

Je wilde zo graag onafhankelijk zijn
maar had niet meer de kracht
je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het vededen.veted<

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mee dat op 2 juni
1997 rustig is ingeslapen onze dappere moeder
en oma

WILHELMINA LAMBERTA
VELHORST-GROOT ROESSINK

WEDUWE VAN H.J. VELHORST

op de leeftijd van 84 jaar.

Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzor-
ging die moeder tijdens haar verblijf in verzor-
gingshuis 'De Wehme' heeft mogen ontvangen.

Vorden:

Vorden:

Janny en Hans
René
Ingrid en André

Henk en Willy
Annemieke
Rik

Lochem: Wilma

Vorden

Correspondentie-adres:
J.F. Bosch-Velhorst
Ruurloseweg 47a
7251 LA Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
vrijdag 6 juni op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

G.H. Sterringa
huisarts

23 juni t/m
11 juli

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

• 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

Gevraagd per direct:

representatieve verkoopster
in onze tabaksspeciaalzaak

Leeftijd plm. 17-19 jaar. Werktijd 24 uur per week, indien nodig
meer. Gemotiveerd, zelfstandig en flexibel kunnen werken. Tevens
ook als vakantiewerk.

Telefonische reacties (0575) 55 32 60 of 55 13 35 (na 20.00 uur)

VADERDAG-
TOMPOUCEN

5 HALEN

4 BETALEN

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77
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0575J 55

lele/ax gemeente! (0575J 55 N 44.

"tot en met vrijdag van
:

woensdagmiddag van 14.00 tot J7.0Ö uur;

• openingstijden bibliotheek; ; j ; : ; :
(ter ttizage liggende stukken] i f l - i ' ;i-';1
dMag van 13.30 W20.30 uur; ;
woensdag van 23.30 tot 17.30 uur, j
donderdag van 13,30 tot 17.30 uur;
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur;

zaterdag van 10.00 tot 12.00mm
Burgemeester ËJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur

: en volgens afspraak.
VVtóoïidet- M. Aartse n-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

Jen volgens ajfspraak.

Wethouder P. Muldetije-Meulen broek;
dottdettfagrnorgen van 10.00 tot n.OOuur
en volgens d/spraak. ; ; ;

Aftpraken kunnen telefonisch
vvofden gemaakt bif de receptie van het
gemeentehuis.

ïlfcERGUNNINGEN

Op 3 juni 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

de heer RA. Kluit voor het bouwen van
een entreeportaal op het perceel
Dorpsstraat 28 te Wichmond.

de heer B.G. Nijenhuis voor het bou-
wen van een bergruimte op het perceel
Addinkhof 23 te Vorden.

heer GJ. Klaassen voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Hoe
tinkhof 267 te Vorden.

de heer T.J.M, van Micrlo voor het
geheel slopen van 5 schuren op het
perceel Kerkhoflaan 3 te Vorden.

V.O.F, de Decanije voor het slopen van
een kippenhok en een garage/schuur
op het perceel de Decanije ongenum-
merd, nabij nrs. 16 t/m 32 te Vorden.

de heer J. Lcnselink voor het vellen van
2 platanen op het perceel Beunkstege l
onder oplegging van een herplant-
plicht voor 3 inlandse eiken.

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
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

AARREKENING 1996

De jaarrekening 1996 is opgesteld.
Het blijkt dat er een bedrag van
f. 369.000,— minder is uitgegeven dan
begroot. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor om dit
bedrag toe te voegen aan de reserve
eenmalige bestedingen.

' ERMBEHEERPLAN
GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het bermbe-
heerplan gemeen te Vorden vast te stel-
len. In principe gaan burgemeester en
wethouders uit^fen het huidige berm-
beheer, maar W^KT mogelijk trachten
ze de ecologische waarde enigszins te
verhogen. Ecologisch beheer van ber-
men gebeurt uitsluitend als daarvoor
subsidie kan worden gekregen. Ecolo-
gisch beheer is CJÉÜÏI tweemaal zo duur
als het huidige'

ERINVULLING VOORMALIG
TERREIN WILLIBRORDUS-

SCHOOL VIERAKKER

Burgemeester en wethouders gaan
plannen ontwikkelen voor het bouwen
van3 vrijstaande woningen op het voor-
malig terrein van de Willibrordus-
school te Vicrakker. Het gebied ken-
merkt zich door een hoge mate van
openheid en grote kaveloppervlakten.
Vrijstaande woningen passen in dit
beeld.

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om, voor zover geen "eigen"
beleidsregels zijn vastgesteld, de
"Leidraad Enschede" te hanteren bij de
uitvoering van de bijzondere bijstand.

ESTEMMINGSPLAN BRAND-
WEERGARAGE

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor omdit bestem-
mingsplan vast te stellen. Zoals bekend
komt de nieuwe brandweergarage op
een terrein langs de Rondweg ten noor-
den van de Strodijk.
Gedurende de termijn van tervisieleg-
ging heeft niemand op- of aanmerkin-
gen op het plan gemaakt.

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS VOOR REIS-
DOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

Op dinsdag 3 juni 1997 is het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00 uur geo-
pend, uitsluitend voor het verkrijgen van reisdocumenten en rijbewijzen.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 17 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

- bermbeheerplan
- exploitatie-opzet en uitvoeringskrediet voormalige Willibrordusschool te

Vicrakker.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 17 juni
1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan het volgende onderwerp:

- bestemmingsplan brandweergarage.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
18 juni 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- extra bijdrage 1996 m^^k- en dansschool de Muzehof;
- automatiseringsinvesrlimgen 1997;
- jaarrekening 1996;
- jaarverslag uitvoering milieubeleid;
- kosten advisering voor decentralisatie onderwijshuisvesting;
- kosten rapportage Meerjarenonderhoudsplanning Het Hoge;
- onderhoud onderwij sh*üsvesting 1997.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag l juli 1997 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- extra bijdrage 1996 muziek- en dansschool de Muzehof;
- automatiseringsinvesteringen 1997;
- jaarrekening 1996;
- jaarverslag uitvoering milieubeleid;
- kosten advisering voor decentralisatie onderwijshuisvesting;
- kosten rapportage Meerjarenonderhoudsplanning Het Hoge;
- onderhoud onderwijshuisvesting 1997.
- bermbeheerplan
- exploitatie-opzet en uitvoeringskrediet voormalige Willibrordusschool te

Vierakker;
- bestemmingsplan "Brandweergarage".

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken
tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Autogroothandel
J. Langenberg

Ambachtsweg 12 29-05-97
Vorden

Vereniging Natuur- Baakseweg 8a 02-06-97
monumenten

C. Eikelboom

t/m 8e, Vorden

het Eelmerink 7
Vorden

03-06-97

bouwen van een
terreinafscheiding

bouwen van een
wagenloods

uitbreiden van een
woning.

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.
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iendag
om vader
eens
lekker
in het
zonnetje
te zetten

3AR6NDSGN

(0575)55 12161

Plannen
om uw huidige

huurwoning te kopen ?
U twijfelt nog tussen blijven

huren en kopen?
Kom dun eens praten niet de hypo-
theekadviseur van de Rabobank.
Die kan u meteen vertellen hoeveel
hypotheek u kunt
krijgen en wat de maandelijkse kos-.
ten daarvan zijn.

Dan weet u precies of kopen
voor u ook aantrekkelijk is.

Voor kopers van woningen van
Woningstichting Thuis Best geldt
nu een extra aantrekkelijke rente.

Bel voor meer informatie
(0575)557801 of maak een
afspraak met één van onze
hypothcekadviscurs,
mevr. GJ. Oostcrveld
of de heer M.M. van der Heijde

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

Rabobank
Graafschap-West

HEERLUK DUURT HET LANGST
vers gesneden Hollandse

'̂  SNIJBONEN
400 grom298

heerlijk zoete

GALIA MELOENEN

de lekkerste

FUJI
appelen sappig en bro

vers van het lond

BLOEMKOOL

de lekkerste

KOMKOMMER
salade

Aanbiedingen
geldig van
9-6 / 14-6

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

GoldweÏÏ.

Salon
Dorpsstraat 3(

7251 BC Vorden,
Tel. (0575) 55 14 23

300 ml ter waarde van ƒ15,95

eigen kapper en nergens anders!

h u i cd v e

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf doet

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-

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

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

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

tel. (0575) 43 16 63

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

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

Alles uit voorraad leverbaar

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff- glas in lood atelier
VJNttf i*| D

tUMIbV
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiagl Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

en modieus
deze zonnebrillen.

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

* Sir John * Polaroid

'Sting 'SergioTacchini

- Brullen
- ContactlenzenOPTICIEN

SIEMERINK
JUWELIER - Barometers

Zutphenseweg 7 - Vorden -Tel. 0575-551505



Nieuwe praktijkruimte Inge Neijenhuis klaar:

Open huis op vrijdag 13 juni
De nieuwe praktijkruimte van oe-
fentherapeute Inge Neijenhuis aan
het Hoetinkhof 115 in Vorden is
klaar. Vrijdagavond 13 juni zal het
nieuwe pand door dokter Dagevos
worden geopend. Tevens houdt Inge
Neijenhuis deze avond open huis
zodat iedereen een kijkje kan ko-
men nemen.

Neijenhuis is vijfjaar geleden afgestu-
deerd als Cesar-oefentherapeute. Nadat
ze voor diverse collega's had ingevallen
nam Inge Neijenhuis ruim vier jaar ge-
leden de praktijk over van mevrouw
Haccou. De oefentherapie Cesar - waar
Inge Neijenhuis zich mee bezig houdt -
is een paramedische behandelmethode
gericht op de behandeling en voorko-
ming van klachten die ontstaan als ge
volg van verkeerde bewegingen of een
onjuiste houding. "Als wij ons bewegen
dan gebeurt dat grotendeels onbewust
en iedereen ontwikkelt op die manier
zijn eigen houdings- en bewegingsgé-
woontes. Maar lang niet al die gewoon-
tes zijn goed voor het lichaam", legt
Inge Neijenhuis uit. "In mijn praktijk
krijg ik dikwijls mensen die zich hele-
maal niet bewust zijn van het feit dat
ze verkeerd zitten of verkeerd lopen
met als gevolg dat ze rondlopen met al-
lerlei klachten die op een eenvoudige
manier te verhelpen zijn." De basisge-
dachte van de oefentherapie van Inge
Neijenhuis is dat er een optimaal
grondpatroon van bewegen is aan te
wijzen en dat iedereen goede hou-
dings- en bewegingsgewoonten kan
ontwikkelen via een gericht leerpro-
ces.
Het uiteindelijke doel van oefenthera-
pie is de klachten te doen verdwijnen,
verminderen en te voorkomen. Voor
behandeling met oefentherapie Cesar
is een verwijzing door huisarts of spe-
cialist vereist. De behandelingen wor-
den vergoed door de ziekenfondsen en
particulieren ziektekostenverzeke-
raars. "De patiënt moet altijd zelf ac-
tief aan de therapie deelnemen en Ie-

ren-begrijpen en voelen hoe en waar-
om bewegingen het best op een be-
paalde manier kunnen worden uitge-
voerd. Want een belangrijke voorwaar-
de van een blijvend resultaat is inpas-
sing van het geleerde in het dagelijkse
leven", vertelt Inge Neijenhuis. Niet al-
le klachten zijn door middel van thera-
pie op te lossen. "Zo heb ik ook diverse
chronisch zieken in mijn praktijk.
Toch kan ik er wel voor zorgen dat voor
hen het leven een stuk aangenamer
wordt. Het gaat er in dat geval om dat
ze hun dagelijkse bewegingen zo goed
mogelijk uitvoeren. Het accent ligt dan
meer op het zelfstandig blijven bewe-
gen", vertelt Inge Neijenhuis.
Verder geeft Inge Neijenhuis ook thera-
pie aan vrouwen die in verwachting
zijn. "Je hoort vaak dat vrouwen rug-
klachten hebben in de periode dat ze
zwanger zijn. Veel vrouwen denken dat
dat erbij hoort. Maar dat is dus niet zo.
Je kunt daar heel veel aan doen. Na de
bevalling ga ik ook altijd bij de vrou-
wen die bij mij aan de praktijk zijn ge-
weest op kraamvisite om te kijken of al-
les, goed is en of ik ze nog ergens mee
kan helpen", vertelt Inge Neijenhuis.

Ten slotte is Inge Neijenhuis ook actief
als bedrijfsocfentherapeute. "Je hoort
vaak dat er op een kantoor nieuwe bu-
reaus zijn aangeschaft maar dat de
mensen nog steeds klagen over rug-
klachten. Zoiets kan eenvoudig verhol-
pen worden door een juiste werkhou-
ding. Als je soms ook ziet hoe de men-
sen als een zoutzak op hun stoel zitten,
dan kan het ook niet anders dan dat ze
daar op den duur last van krijgen",
zegt Inge Neijenhuis. Ze vindt het on-
zin dat het voo^kn bedrijf erg duur is
om een bedrij froefentherapeute in te
schakelen. "Ik kost minder dan één
week ziekteverzuim van een werkne-
mer. Verder is het zo dat het helemaal
niet verkeerd is om als werkgever je
werknemers a^Éhet denken te zetten
als het gaat omrie werkhouding", zegt
Inge Neijenhuis.
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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) 661010
FAX (0575) 551086

NIEUWSTAD 30, 7261 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 554040 - http://www.wwvers.nl
ISDN 551329

| FILIAAL ZUTPHEN~

WEVO-MHJK
TELEFOON 0575 512306

FAX 545492
NIEUWSTAD 29

7201 NK ZUTPHEN
POSTBUS 19 7200 AA

VOOR ZORGELOOS
ONDERHOUD GA JE
NAAR EEN VAKMAN

Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
bel(0575M623l9. /1FMf • • IHArW

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

Keijenborg
Telefoon (0575)4623 19

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de
geweldige medewerking vóór en tijdens de
Boedeldag.

Wij hopen dat de grote veiling

op 20 september
in de grote zaal van De Herberg
ook zo'n succes wordt.

Houdt in ieder geval deze datum vrij.
Het belooft iets bijzonders te worden.

Agrariërs sponsoren voetballers Socii Donor-codicil,
van levensbelang

iZo'n veertig agrariërs uit Wichmond en Vierakker hebben het eerste en tweede elftal van de voetbalvereniging Socii in het nieuw gestoken.
Enkele jaren geleden gebeurde dit ook al eens. Normaal gesproken worden sportteams meestal door bedrijven gesponsord. Daarom is het ook
zo bijzonder dat het nu de agrariërs uit deze regio zijn die de voetballers van nieuwe shirts hebben voorzien. De twee teams zullen voortaan
de "wei" in gaan met op het tenue het opschrift "Agrarisch Samenspel".

Volksfeest bij Gasterij
Schoenaker van
start op vrijdag 13 juni
Drie dagen kermis en volksfeest bij
Gasterij Schoenaker in Kranenburg. In
samenwerking met eigenaar Harry
Derks van Gasterij Schoenaker, het
CCK en Kranenburgs Belang wordt dit
evenement voor het tweede jaar geor-
ganiseerd. Na de positieve reacties van
vorig jaar hopen de organisatoren we-
derom op een goede opkomst en een
gezellig feest.
Op vrijdagavond 13 juni is de opening
met een jeugddisco in de zaal van
Gasterij Schoenaker. Voor de kinderen
is er zaterdagmiddag een grandioos op-
treden door het kindertheater De
Trekwagen uit Doetinchem met het
programma "Het Feestkanon" in de
zaal met daarna een tractatie voor de
kinderen en een ballonnenwedstrijd.
De entree is gratis.
Het avondprogramma van de zaterdag
begint 's avonds met het vogelschieten
voor dames en heren. De schuttersko-
ning van vorig jaar, de heer B. Mullink,
lost het eerste schot. De inschrijving
vindt plaats voor de aanvang van het
schieten. De nieuwe koning of konin-
gin wordt na afloop in zaal Schoenaker
gehuldigd waarna de feestavond be-
gint met medewerking van de band
" Continentals ". Zondagmiddag wordt
het feest voortgezet met de band "The
Spitflres".



Tapijt "Riva"
öfRabitt"
In beige
400 cm breed,
Van 89,- Nu

Tapijt "Rimini"
400 breed, op jute rug.
In goud,
blauw of groen. Nu

200 cm breed, in beige
of blauw

In blauw ook op 400 cm
breed van 1 35.- voor

Saffier 9000 laminaat
Met hoge slij twaarde en

12 jaar garantie.
In diverse kleuren

Enorme keus in onze
parket/laminaatshop!

Projecttapijt
"Panama".
400 breed.
In groen of' rood,
Van 258,- Nu

Parade tapijt
80% wol, 400 breed.
In beige
Van 395,-. Nu

Zutpheiiseweg 24
Tel. O575-55I514

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

VIJVERPOMP f 49,00

ONDERWATERVERLICHTING f 89,00

ZUURSTOFPLANTEN, 3 voor f 10,00

GOUDVISSEN, 10 stuks voor

4-DELIGE POTTENSET

PERKPLANTEN, 24 stuks

DIVERSE KUIPPLANTEN
OP STAM
o.a. Cestrum, Lantana, Plumbago
Solanum etc. etc. f 17,50

Nieuw:
groot assortiment
buitenverlichting
Eiken tonnen
voor plantenbak of terrasvijvertje
Tuinberegeningcpompen

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

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze U enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

COI uitzendbureau^
Hét uitzendbureau voor de installatietechniek

zoekt met spoed;

m/vloodgieters
cv monteür-s
e l e kt r o m o rite u r s m/v

ook regelmatig werk voor andere functieï
in de installatiebranche

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

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

l; Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 15 juni

Vaderdag-
buffet
f29,50

Zaterdag 21 juni Las Vcgas-avond

BOUWMATERIALEN

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

Kwekerij

De Heesterhof
De Heesterhof
heeft planten

in pot

Dus het hele jaar door te
planten o.a.

Stamrozen
in soorten, vanaf

SallX (bont wilgje
op stam) vanaf

Japanse Esdoorn
in soorten, vanaf

Pieris
in soorten, vanaf

Hosta's
in soorten, vanaf

Vaste planten
in soorten, vanaf

15.°°
10.°°
20.°°

?50

3.°°
2.°°

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (O575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

Doe mee aan de snelst
groeiende sport in Nederland
• Huur een paar skates of skeelers bij Free-wheel en

maak je eigen tocht door de fraaie Achterhoek
• Elke maandagavond les om 19.30 uur in Vorden
• Deskundig advies van ervaren Elfstedentochtrijder en

Winter-triathleet
• Onderhoud, reparatie en in- en verkoop van

gebruikte skates
• Skate- en skeeler-arrangementen voor groepen tot

40 personen

SPECIALE VADERDAG-ACTIE:
Tegen inlevering van deze advertentie 50% korting
op de huurprijs van een paar skates of skeelers in
de week van 16 t/m 21 juni

S P O R T E N R E C R E A T I E
De skate-, skeeler-, rolski-, schaats- en
langlaufspecialist van Oost Nederland



SPORT-ffl
3JNIEUWS

Voetbal

22e Drie Weekendentoernooi SV
Ratti succesvol verlopen
Ook afgelopen weekend was het een
grote drukte rondom de Ratti velden.
Zaterdagmorgen 7 juni waren 16 C elf-
tallen aanwezig. Na de kruisfinales
werden de prijzen als volgt verdeeld:
Ie prijs Grorsche Boys Cl
2e prijs Steenderen Cl
3e prijs Socii Cl
4e prijs Baakse Boys Cl
De Fairplaycup ging naar DZC '68 C4.
's Middags was de beurt aan de A juni-
oren. Onder tropische omstandighe-
den voetbalden de jongens een halve
competitie. De uitslagen:
Ie prijs Silvolde Al
2e prijs Loil Al
3e prijs Socii Al
De Fairplay vanmiddag was voor Ratti
Al.
De zondag begon al onder heel andere
weersomstandigheden dan de zater-
dag. Nadat er in twee poules 5 wed-
strijden waren gevoetbald begon het te
onweren en te stortregenen. Na overleg
besloot de toernooicommissie het wed-
strijdschema aan te passen en het toer-
nooi als beëindigd te beschouwen.
In plaats van door kruisfinales werd de
winnaar diegene die het meeste pun-
ten had van de twee poules. Alle 14
ploegen gingen akkoord met deze re-
geling. De uitslag werd daardoor als
volgt:
Ie prijs Warnsvelddse Boys 5
2e prijs Doetinchem 9
3e prijs Vordcn 6
De Fairplaycup werd gewonnen door
Ratti 3.
Bij de prijsuitreiking werd ook aan-
dacht geschonken aan het feit dat Ed-
dy Stokkink na vele, vele jaren zijn
scheidsrechtersfluit opbergt. De toer-
nooicommissie is hem dankbaar voor
alle tijd die hij de afgelopen jaren in de

toernooien van de SV Ratti heeft gesto-
ken.
Na dankzegging aan alle vrijwilligers,
waaronder de EHBO afdeling Vorden,
werd het laatste toernooiweekend afge-
sloten in het clubgebouw 'de Eik'.

Tennis
Geslaagd Open Jeugdranglijst-
toernooi V.T.P.
Onder ideale weersomstandigheden
werd van 2 t/m 8 juni wederom het
Open Jeugdtoernooi van V.T.P. georga-
niseerd. Aan het toernooi, dat gespon-
sord werd door Rabobank Graafschap
West en Harbach Sport Zutphen werd
deelgenomen door ruim 150 jeugdige
tennistalenten uit alle hoeken van het
land.
Hier volgen de uitslagen van de ver-
schillende categorieën:
M.E. t/m 10 jr.: 1. Jennifer v. Vliet - Daisy
Apeldoorn; 2. Kirsten Balvers - T.C. Eer-
beek.
J.E. t/m 10 jr.: 1. Berend Bekker - T.V.
Ruurlo; 2. Bob v.d. Laar - T.C. Sprenkel-
der Apeldoorn.
M.E. t/m 12 jr.: 1. Linda Heijink - Wild-
baan Borculo; 2. Bo Rol - T.C. Sprenke-
laar Apeldoorn; 3. Nicole Harbcrs -
L.T.C, de Kei, Lichtenvoorde; 4. Aysa
Schinkel -T.V. Didam.
J.E. t/m 12 jr.: 1. Ralf Langkamp - L.T.C,
de Kei; 2. Thomas Hensel - T.V. Dtino
Doorwerth; 3. Geert Rouwet - L.T.C, de
Kei, Lichtenvoorde; 4. Bart Berendsen -
L.T.C, de Kei. ^
J.E. t/m 14 jr.: l.^to Looge - Mallumse
Molen Eibcrgen; 2. Meivin v. Kleef -
L.T.C. Doetinchem; 3. Janeck Jansen -
L.T.C, de Kei, Lichtenvoorde; 4. Thomas
Meijer - T.V. Beekhuizen.
M.E. t/m 16 jr.:^Linda Sprenkelder -
G.T.C. Groenlo;^plsabel Langkamp -
G.T.C. Groenlo; 3. Sanne Elbrink - V.T.P
Vorden; 4. Maaike Plagman - L.T.C.
Zutphen.

J.E. t/m 16 jr.: 1. Onno v.d. Drift - L.T.C.
Doetinchem; 2. Sven Breitner - G.T.C.
Groenlo; 3. Hendrik Jinne Stiksma -
V.L.T.C. Varsseveld; 4. David Kamhi -
W.T.C. Winterswijk.

Wielersport
RTV
Op donderdag 29 mei werd de ronde
van Austerlitz verreden. Voor de RTV
stond daar o.a. Rudi Peters uit Wich-
mond aan het vertrek. Na een levendi-
ge koers kwam Rudi Peters als eerste
over de meet.
De dag daarop, 30 mei, werd de ronde
van Weerselo verreden voor cyclospor-
tieven/veteranen. Hier stond ook Rudi
Peters aan de start. Echter kon Rudi de-
ze wedstrijd niet winnend afsluiten,
hij werd tweede achter Ben van Eg-
mond. Derde werd Adri Frijters.
Op zondag l juni werd in Bemmel de
ronde van Bemmel verreden. Hier ging
de overwinning naar Jos Bosch. Rudi
Peters uit Wichmond werd hier weder-
om tweede voor Jaap Schepers.
Vrijdag 6 juni werd de Nacht van
Hengelo (O) verreden. Aan het eind van
de koers ontstond er een kopgroep van
6 man, met daarin Rudi Peters. In de
eindsprint werd Rudi wederom twee-
de.
De dag erop, zaterdag 7 juni werd in
Vroomshoop een wedstrijd georgani-
seerd. Hier stond ook Rudi Peters aan
het vertrek. Echter trok hij hier wel
aan het langste eind en wjia deze wed-
strijd.

Op zondag 8 juni werd de klassieker
Omloop van het Gelders Eiland verre-
den. De start en finish was in Tolkamer
bij Lobith. Hier stonden^zie renners
van de RTV aan het veri^pl, te weten
Rudi Peters, Andre Bargeman en Berti
Ligtenbarg. Na een snelle en natte
koers kwam Rudi Peters als vierde over

de meet. Andre Bargeman werd 12e en
Berti Ligtenbarg 19e.
Reynold Harmsen uit Warnsveld stond
bij de ronde van de Paasberg in Arn-
hem aan het vertrek. Deze koers stond
voornamelijk in het teken van de regen
die met bakken uit de lucht kwam zet-
ten. Maar daar had Reynold kennelijk
weinig last van, want hij werd als 8e ge-
klasseerd.

Paardensport
LR. & PC. de Graafschap
Op zondag l juni werd in Winterswijk
een wedstrijd gehouden voor pony's en
paarden. Door de volgende pony rui-
ters werd een prijs behaald. In het B
springen werd Cinthia Kornegoor met
Tosca Ie en Carlijn Slijkhuis werd met
Gorby in deze klasse 2e. Carlijn behaal-
de tevens in de B dressuur een Ie prijs
met 160 punten. Marina Gotink be-
haalde in de L dressuur een 3e en een
4e prijs met respectievelijk 159 en 158
punten.

Bij de paarden werden de volgende
prijzen behaald. In de B dressuur be-
haalde Herman Maalderink met Karo-
lenza een 4e prijs met 168 punten, Fred
Fokkink werd met Irma 5e ook met 168
punten en Inge Regelink behaalde ook
een 5e prijs met 166 punten. Simone
Baauw behaalde met Limone een 5e
prijs met 165 punten in de L dressuur.
Op zaterdag 7 juni werd in Ncede een
wedstrijd voor pony's gehouden. Hier
werden de volgende prijzen behaald. In
de L dressuur behaalden Anja Stokkink
met Julia een 2e prijs met 175 punten,
Marina Gotink werd met Goof 5e met
170 punten en Annemarie Garssen
werd met Fury 7e met 167 punten.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wcdvlucht vanaf
Orlcans Saran over een afstand van
ruim 550 kilometer. De tiitslagor. v/a-
ren als volgt: J.M. Meyer l, 4, 11; C.
Bvoinsma 2, 7, 20; A en A Winkels 3, 9,
10, 19 H.W. Oldenhavc 5, 12, 14, 15, 16,
17; H.E.Pasman 6; H.A.Eykelkamp 8,13;
H.T. Hummelink 18.

Zes teams VTP kampioen

Het Vordens Tennis Park heeft een uitermate succesvolle competitie achter de rug. Maar liefst zes teams zijn kampioen geworden, bovendien
is het eerste zondag-team gemengd ook nog eens gepromoveerd. Op de foto de kampioensteams: Zaterdag Heren 1, Zaterdag 35+ Heren 1,
Woensdag jongens t/m 12 jr. 1 en 2, en woensdag meisjes t/m 10 jr. De meisjes t/m 10 jr hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finales
van het Gelders Kampioenschap.

Raad van Kerken houdt
lezing over verzoening
"Verzoening". Gave van God en bron
van nieuw leven. Een belangrijk en ac-
tueel thema, wat ons allemaal aan-
gaat, zowel op persoonlijk gebied, als
in de kerk en in de maatschappij. Over
dit thema zullen eind juni in Graz
(Oostenrijk) de kerken met elkaar van
gedachten wisselen op de tweede oecu-
menische assemblee. En volgend jaar -
25 april 1998 - zal een landelijke ker-
kendag georganiseerd worden waarin
het thema "Verzoening" centraal zal
staan.
De Raad van Kerken in Vorden-
Kranenburg heeft pastoor A.J.M, van
Hunink uit Kampen, lid van de stuur-
groep en adviesraad Oecumene van het
Aartsbisdom Utrecht, bereid gevonden
een lezing over dit onderwerp te hou-
den. Deze lezing wordt op gehouden
op woensdagavond 18 juni in De Voor-
de.

Vrouwenclub Medler
Dinsdag 3 juni hadden de dames van
het Medler hun jaarlijkse reisje. Om
half negen vertrokken ze richting Olst
waar de koffie met gebak klaar stond.
Toen ging het via een prachtige route
naar Staphorst waar het boerderij mu-
seum bezichtigd werd. Om ongeveer
half een arriveerden ze bij het weer-
centrum Tiros. Hier werd eerst van de
broodtafel genoten waarna weerman
Jan Versteegt een boeiende lezing over
zijn werk gaf. Op de terugweg was er in
Meppel nog even gelegenheid om te
winkelen. Deze zonnige dag werd afge
sloten met een diner bij 't Pantoffeltje
in Vorden.



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

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake koopsomstortingen.

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

Duthler-Zutphen:
De mode die ook bij je

portemonnee past!
HEREN

Maandagmorgen gesloten.
Vrijdag koopavond tot ZO.OOi
Gratis parkeren voor de deuk
Telefoon 0575-526080

DAMES

Piratenbroek 6 kleuren 69,95

T-shirts, gedessineerd 39,95

Zomerjurkjes v.a. 89,95

Topjes 9,95

BIJ aankoop van een trui

een gratis sjaaltje*
*(ntct geldig bij andere aanbiedingen)

SNUFFELHOEK

Polo Shirt
lange mouw

SNUFFELHOEK
KabeUrui ronde

/V-hals

nu 49,95
nu 59,95

üth/ermode
z u t p h e n

Zutphen, Troelstralaan f9l45v (0575) 52 6080 (Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links)

Geslaagd?!

10%
korting

op alle
wijnen,
ook op

CHAMPAGNE

G K N I K T E N BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

VITAD >0 - 72»!

Vaderdag cadeau!
VLAKZOOL-

SCHUUR-
MACHINE

Vermogen: l 3^ Watt.
'Schuurzool: 90 x 187 mm.

Tiivoudige scruiurband
wisseling.

Met l

BLACK LION'

Extra cadeautje voor vaderdag!
Op donderdag 12, vrijdag 13 en

zaterdag 14 juni a.s. ontvangt
iedere betalende klant een
handig auto zonnescherm

voor deze zomer.

Let op! Slechts één per klant,
zolang de voorraad strekt.

Kwinkweerd 4
Lochem
Tel. (0573) 25 19 99
Fax (0573) 25 63 71

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

1-1-2
DAAR RED JE
LEVENS MEE

HELP HET
GELUK'N

Tel.: 0570. 61 l 899

QIHO DEVENTER

404040
VOOR KINDEREN

MÉT MINDER KANSEN

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

FRA.NCE9B

OFFICIAL
SHA\/ER

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



5 juli Prettymarkt
Vorden '64
Op 5 juli a.s. organiseert de
zwem- en polovereniging
Vorden '64 haar jaarlijkse
Prettymarkt op het markt-
plein in Vorden.

Tussen 10 en 16 uur bent u
van harte welkom op deze
gezellige markt.

Op zaterdag 21 juni halen we uw nog goede bruikbare
spullen op in de kernen van Vorden, Wichmond en
Kranenburg.

Vanaf 9 uur kunt u deze langs de weg plaatsen.

Komt deze dag u ongelegen, bel dan even:
55 18 66

Rabobank
Reizen

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

Rhodos
Vertrek: 19, 22 en 26 juni
l weck app. Katia in Ixia/Trianta, logies

nu voor f 695, P-P

nu voor f 969,— p.p

Ledenvergadering
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

AFDELING
HENGELO/VORDEN/WARNSVELD

Op donderdag 19 juni
om 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden

AGENDA
- Opening
- Notulen
- Mededelingen
- Informatie Geové
- Bespreking jaarstukken 1996
- Rondvraag
- Sluiting

Het bestuur

Vertrek: 15 augustus
8-daagse busexcursie Islc of Wight/Ventnor op basis van halfpension

Lanzarote
Vertrek: 15 juni
15 dagen app. Puerto Carmen in Puerto del Carmen

Jamaica
Vertrek: 19 juni
9 dagen Club Carihbean in Ranaway Bay
ALL INCLUSIVE

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

nu voor f 745, p-p

vanaf f 1,959,— p.p

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutphcnscwcg 26
Raadhuisstraat 21

Smitstraat 21

tel.
tel.
tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

VW opent seizoen met internationaal concert
Traditiegetrouw wordt het zomer-
seizoen van de VW in Vorden geo-
pend met een concert. Gepland was
een concert nabij kasteel Vorden,
maar aangezien Pluvius roet in het
eten gooide moest worden uitgewe-
ken naar de zaal van Hotel Bakker,
waar het talrijke publiek kon genie-
ten van een optreden van de mu-
ziekvereniging "Concordia"; het
Vordens Mannenkoor en het Po-
lizeichor uit Magdeburg, dat een
avond ervoor ook reeds in Vorden
had geconcerteerd.

Concordia beet zondagmorgen het
spits af. Het korps was goed op dreef en
speelde onder meer muziek van "The
Lion King". Ook applaus tijdens het
nummer "Suitony" en het prachtig uit-
gevoerde "Latin Melange". Een swin-
gend geheel dat met veel allure werd
gebracht.
Het Polizeichor Magdeburg met opval-
lend veel dames in de gelederen toon-
de zich een enthousiaste groep die ook
menig open doekje in ontvangst
mocht nemen. Het koor zong onder
meer "Sing mal wieder", "Heaven is a
wonderful place", terwijl tot slot een
medley volksliedjes werd gezongen zo-
als bijvoorbeeld "Ich ging duren einen
grosgrunen Wald", "lm Fruhtau zu
Berge" en "Es zogen auf sonnigen
Wegen".
Het Vordens Mannenkoor begon haar
optreden met een Russisch Byzantijns
Lied getiteld "Boh Predwitschmis", ge-
volgd door "Mijn Nederland". Daarna

werden in een bewerking van dirigent
Bert Nijhof een vijftal Nederlands
volksliedjes gezongen. De Zilvervloot

kwam ook nog even de zaal van Hotel
Bakker binnengevaren, waarna het
concert van de VW werd afgesloten

met "The Day you sing this song". Een
nummer dat samen met "Concordia"
werd bebracht.



'n Week vol feestelijke aanbiedin-
gen voor vaders en geslaagden

VOOR VADERDAG

DE BOERENJONGENSVLAAI
OP 7N LIMBURGS

Bourgondisch lekker, dit spreekt vader zeker aan

5O• • m _
nu voor f 17,'

Voor de winkelende vaders hebben wij
zaterdag een leuke verrassing

VOOR GESLAAGDEN

DE HOERA GESLAAGD-VLAAI
off wat dacht je van

één meter gebak
dat deelt lekker uit

(wel even bestellen a.u.b.)

LEKKER FRISSE

AARDBEI-VLAAI
met of zonder slagroom, voor 6 punten

5O
voor maaris;

TIP VOOR VADERS VERWENONTBUT
croissants, diverse soorten

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

VADERS ON PRETTIGE DAG GEWENST

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
8t Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
8t Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

6e\ & Lak gratis
H E E R S INK h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1a • Vorden

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

vrijdag 9.00 - 20.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur

SUPER ACTIE-WEEK

GRASKAAS (vanaf donderdag) kilo 7.9€

JONGE KAAS (dinsdag en woensdag) kilo O.

BOEREN BELEGEN 500 gram 6."

SUIKERPINDA'S 400 gram 2."

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 9 JUNI T/M ZATERDAG 14 JUNI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

ZIGEUNERKARBONADE
BOERENBARBEQUEWORSTJES
KALKOENFILET
RUNDERBIEFREEPJES

per 100 gram van 1,89 voor l ,4o

per 12 stuks 5,98

per kilo van 17,90 voor 12,98

per 100 gram van 2,29 voor l ,49

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

AARDAPPELEN 'BERBER'
SALADEMELANGE
SPERZIEBONEN
HANDPEREN
UIEN

nieuwe oogst, 2,5 kilo nu

diverse soorten, 200 gram nu

500 gram van 2,98 voor

1 kilo van 2,98 voor

2 kilo van 2,98 voor

2,98
1,69
1,89
1,98
1,49

UIT ONZE VLEESWAPEN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vergeer-kaas vers van het mes

JONGE GRASKAAS
BRIE VAN DE MAT
Snijverse vleeswaren

GEGRILDE KIPFILET

1 kilo van 10,98 voor 7,98

100 gram van 1,99 voor 1,03

2,39
Groenten-kalkoencocktail 100 gram van i.&9 voor 1,39

100 gram van 2,69 voor

ONZE KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN

Slavinken met witlof en krieltjes
Pizza ham/prei of Pizza Mario

van 6,99 voor 5,99

doorsnede 20 cm nu 3,99

DEZE WEEK f 47,- VOORDEEL MET ONZE
WAARDEBONFOLDER

Heeft u geen bonnenfolder ontvangen, vraag dan bij de dames
van de vleeswarenafdeling

CALVÉ SLASAUS 1 fles a 500 ml 1,89 nu met bon 1,00 korting

BRAND BIER l krat van 24 (lesjes a 30 cl 19,92 :̂ t bon 5.00 korting

LUPACK HAM-KIP OF
BEEFBURGERS 2 stuks 3,98 nu met bon 1,00 korting

STEGEMAN LEVERWORST recht. 500 gr. 2,89 nu met bon 1.00 korting

ZOMERKONINKJESVLA pak a 1 liter 3,29 At bon 1.50 korting

JIVE STICK AARDBEI OF DISNEY
KNETTERTOPS 1 pak 3,99 nu met bon 1.50 korting

LIGA CROCOTTES TOAST 1 pak a 250 gr. 2,29 nu met bon 1,00 korting

EXTRA AANBIEDING 1 THEEDOEK
100% katoen, per stuk van 4,95 voor

2,99
OP =OD

Denk aan onze vernieuwde
openingstijden:
maandag t/m
donderdag van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

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

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

Chr. Muziekvereniging

SURSUM CORDA

GfiAT/S

OP ZATERDAG 21 JUNI A.S.
IN HET DORPSCENTRUM
AANVANG 15.°°ÜUR.
M. M. V.:
DE BLOKFLUITGROEP

DE LEERLINGMINIRETTES

HET LEERLINGENORKEST

JEUGDIGE SOLISTEN

MUZIEK MAKEN BU

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Auto +

Motor +

Aanhanger E > B

Theorie-opleiding op CD-I

Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Auto te l. O65373O183



Druk weekend voor Mannenkoor Zelhem
Donderdag 19 juni arriveren de 50
leden van het kinderkoor Jiskricka
met hun begeleiders uit Praag-
Uhrineves bij 'De Brink' in Zelhem.
Zij worden daar opgewacht door
het mannenkoor en de gastgezin-
nen waar ze enkele dagen zullen
doorbrengen.

Dit kinderkoor, onder leiding van de
enthousiaste dirigent Dana Scardova,
doet niets liever dan zingen. In de bus-
sen op weg naar hun reisdoelen wordt
vaak gerepeteerd en ingezongen. Die
reisdoelen zijn bij dit derde bezoek aan
Zelhem veel en divers.
Op vrijdag 20 juni geven zij in Warns-
veld een schoolconcert, georganiseerd
door Mannenkoordirigent Henk Pep-
pelman die daar muziek- en zangdo-
cent is. Na afloop van dit concert is er
een huifkartocht met pannenkoeken
bakken.
Op zaterdag 21 juni worden de kinde-
ren verwend door de gastgezinnen en
stelt 'De Brink' het zwembad een uur
gratis ter beschikking. Zaterdagavond
is het grote concert met het Man-
nenkoor. Dit concert wordt gegeven in
'De Brink'. Het wordt een happening
die niemand mag missen en omdat
een grote toeloop wordt verwacht, zijn
er toegangskaarten in voorverkoop ver-
krijgbaar in het café-gedeelte van 'De
Brink'. Ook zijn kaarten te reservern
bij de Mannenkoorleden. De zaal wordt

gratis ter beschikking gesteld en er
wordt een grote verloting gehouden.
Op zondag 22 juni wordt meegewerkt
aan een kerkdienst in de Ned. Her-
vormde kerk in Wehl waar de Man-
nenkoordirigent koster/organist is. Na
afloop hiervan wordt een koffiecon-
cert gegeven in 'Ons Huis' naast de
kerk, waarna een uitstapje wordt ge-
maakt naar Giethoorn.
Op maandag 23 juni wordt tijdens het
koffie-uurtje een concert gegeven in
'De Zonnekamp' te Zelhem. Daarna

wordt afscheid genomen en vertrekt
het gezelschap weer naar Praag.
Voor de kinderen een druk programma
dat ze echter met plezier uitvoeren.
Het Mannenkoor doet zijn uiterste best
om de kinderen ook deze keer een on-
vergetelijke tijd in Zelhem te bezorgen.
Omdat alles uiteraard veel geld kost,
hoopt het Mannenkoor dat het concert
op 21 juni zo goed wordt bezocht dat
alle kosten hiermee worden gedekt en
er nog geld overblijft om de kinderen
iets leuks aan te kunnen bieden.

Airconditioning-actie bij de Nissan dealer:

Veel voordeel bij Autobedrijf Jos Herwejs
Nissan dealer Autobedrijf Jos Her-
wers Hengelo B.V. in Hengelo heeft
de zomer in het hoofd. Juni, juli en
augustus staan bij hem in het teken
van airconditioning. Gedurende de
zomermaanden biedt hij diverse
nieuwe actieuitvoeringen aan van
de populaire Micra. Ook van de
Almera heeft de dealer nu een aan-
tal gunstig geprijsde actieversies in
huis.

Bij de dealer in de showroom staan nu
diverse Micra's van het type Airco. De
Airco is gebaseerd op de versie GL.
Naast diens standaarduitrusting heeft
hij een airconditioning en een bestuur-
dersairbag. Van buiten is de bijzondere
Micra te herkennen aan de Airco-badge
op de kofferklep. De Nissan dealer le-
vert de Airco met de pittige, maar zui-
nige 1,0 litermotor in een 3-deurs ver-
sie. De 1,3 litermotor is verkrijgbaar in

versies met naar keuze drie of vijf deu-
ren. Bovendien behoort een continu va-
riabele transmissie tot de mogelijkhe-
den. Autobedrijf Jos Herwers Hengelo
B.V. overhandigdBb sleutels van de
Airco vanaf f 23^95,-. Het financiële
voordeel bedraagt maar liefst f3.300,-.
De Almera 1.4 Pulsar vormt de basis
voor een aantal actiemodellen die zeer
de moeite waard zijn. Om te beginnen
voegt Nissan aan de driedeurs versie
een 1.6 Pulsar toe. De auto is leverbaar
met een handgcschakelde vijfbak of
een automatische transmissie. Er zijn
vijf stijlvolle kleuren beschikbaar voor
de Pulsar. De uitvoering met 1,6 liter-
motor staat in de prijslijst vanaf de
scherpe prijs f33.095,-.
De rijk uitgeruste vijfdeurs Almera
Florida is gebaseerd op de GX. De
Florida beschikt bovenop de standaard-
uitrusting over fraai beklede sportstoe-
len, hoofdsteunen achter, elektrisch te

bedienen ramen vóór en stalen 14 inch
velgen. Onder de motorkap van de
Florida huist een krachtige 1,6 liter
motor. Een automatischetransmissie
is leverbaar. Uiterlijk onc^Hfeheidt de
Florida zich door de two tone metallic
lak (er zijn twee combinaties mogelijk)
en de Florida-badges op de voorspat-
borden en de achterklep. De dealer
geeft op het omvangrijke Florida-pak-
ket een niet misselijk voordcel van
f 1.850,-. De vijfdeurs Almera Florida
staat in de showroom vanaf f 34.595,-.

Nissan dealer Autobedrijf Jos Herwers
Hengelo B.V. maakt de keuze deze zo-
mer ongekend groot met de nieuwe ac-
tiemodellen van de Micra en de
Almera. Iedereen vindt in de show-
room een Nissan die aan zijn of haar
wensen voldoet. Zeker met de vlijm-
scherpe prijzen die de dealer nu han-
teert.

Kruidentuin
't Zunnehöfken Zelhem
Kruidentuin 't Zunnehöfken houdt op
donderdagmorgen 12 juni open tuin.
Liefhebbers van kruiden kunnen er te
recht voor informatie voor informatie
en het proeven van een eigengemaakt
kruidenhapje. De benodigde kruiden
van dit recept wordt gratis aangeboden
door de werkgroep van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen afdeling
Zelhem. De tuin is gelegen aan de
Piersonstraat nabij de Rabobank.
Evenals vorig jaar zal ook de moestuin
weer haar poort openen. Op 21 juni is
iedereen welkom. Er zullen dit jaar
meer tuinen opengesteld worden als
vorig jaar. Het is niet alleen bedoeld
voor moestuinleden, maar voor ieder-
een die geïnteresseerd is voor moestui-
nieren.

Tiende Achterhoekse
Fietsvierdaagse vanuit
Doetinchem
Van dinsdag 29 juli t/m vrijdag l au-
gustus organiseert de VW Doetinchem
voor de tiende maal in successie de
Achterhoekse Fietsvierdaagse waaraan
jaarlijks zo'n 600 fietsers deelnemen.
De fietsroutes voor deze fietsvierdaag-
se zijn uitgezet door de mooie omge-
ving van Doetinchem. De afstanden
welke men kan fietsen zijn 30 en 50
km. Elke dag kan gestart worden vanaf
de VW in De Walmolen aan de
IJsselkade 30 te Doetinchem. Rondom
de molen worden zitjes geplaatst zodat
de fietsers met een kopje koffie of thee
kunnen nagenieten van de fietstocht.
Voor meer informatie en een inschrijf-
formulier kan men terecht bij VW
Doetinchem, IJsselkade 30, tel. (0314)
323355, fax (0314) 345027.

Grote braderie
in Wichmond
Evenals voorgaande jaren organiseert
biljartvereniging 'Krijt op Tijd Wich-
mond' een braderie. Dit jaar op 26 en
27 juli a.s.
Naast een groot aantal kramen, zijn er
diverse attracties voor jong en oud zo-
als een draaimolen, spoorbaantje met
treintjes, grijpkraantjes, popcorn, een
schiettent en diverse oude ambachten.
Ook is er een grote verloting waarvan
de trekking zal plaatsvinden op zon-
dag 27 juli. Verder zal een country-
dansgroep diverse optredens verzor-
gen. Ook wordt er natuurlijk weer voor
een hapje en drankje gezorgd.
De braderie is geopend op zaterdag-
middag en op zondagmiddag.

(Advertentie) Bij koopsommen wordt vaak gedacht
aan grote bedragen en hoge inkomens.
Ook bij lage inkomens kan het storten
van een koopsom echter heel voordelig
uitpakken. Als de storting voor l juli
wordt gedaan kan het bedrag nog wor-
den afgetrokken van het belastbaar in-
komen 1996! Soms is een groot voor-
deel te behalen. Niet alleen door goed
te kijken naar de aanbiedingen van de
verschillende verzekeringsmaatschap-
pijen. Maar ook door de fiscale moge-
lijkheden.

Een paar voorbeelden die de moeite
waard zijn om even mee te rekenen.
Stel meneer werkt in loondienst en
heeft een inkomen van ƒ 70.000, ter-
wijl mevrouw part time in loondienst
ƒ 8.000 verdient. Beiden zitten in groep
2. Rekening houdend met de aftrek-
bare kosten is de totaal verschuldigde
belasting ƒ 24.711.
Om wat van die belasting terug te krij-
gen lijkt het voor de hand te liggen dat
meneer nadenkt over een koopsom-
storting. Maar ik schreef al dat zoiets
ook bij lage inkomens heel voordelig

kan uitpakken. Wanneer mevrouw een
koopsom stort van ƒ 1.500 daalt haar
inkomen zodanig dat zij in tariefgroep
l terecht komt. Meneer komt daardoor
in tariefgroep 3. Hij heeft dan een ho-
gere belastingvrije voet. Dat "voetvoor-
deel" pakt in zo'n geval heel aardig uit.
De totale belasting komt nu uit op
ƒ23.274 en dat was ƒ 24.711: een be-
lastingvoordeel van ƒ 1.437! Met ande-
re woorden, die koopsom van ƒ 1.500
wordt grotendeels door de fiscus be-
taalt. Zelf hoeven ze er slechts ƒ 63 bij
te doen.
Die ƒ 1.500 groeit gedurende de loop-
tijd aan door rente en/of door de be-
leggingsresultaten en de winstdeling
van de verzekeringsmaatschappij. Nu
wordt die ƒ 1.500 op zich geen gigan-
tisch vermogen, maar het helpt wel als
aanvullende oudedagsvoorziening. En
bij het langzaam opdrogen van allerlei
regelingen wordt dat steeds belangrij-
ker. Je wordt alleen doodgegooid met
brochures. Of telefonisch gestoord on-
der het eten. Juist omdat verschillende
maatschappijen diverse mogelijkhe-
den en acties hebben, kan een goede fi-

nanciële planner ook hier een prima
gids zijn in dit koopsommen-doolhof.
Het voorbeeld van net wordt nog leu-
ker als mevrouw haar ƒ 8.000 niet in
loondienst verdient. De totale belas-
ting is in die situatie voor mevrouw en
meneer samen ƒ 24.578. Beiden zitten
in groep 2. Hoewel meneer het hoogste
inkomen heeft is het ook dan slim als
niet hij maar zij een koopsom stort.
Daardoor worden 2 grote voordelen be-
reikt.
Doordat mevrouw de koopsom aftrekt
van haar belastbaar inkomen komt zij
in tariefgroep l en meneer in groep 3
en hebben ze weer het al genoemde
"voetvoordeel". Maar in deze situatie -
waarin mevrouw dus niet in loon-
dienst werkt- wordt nog eens extra
voordeel behaald door de werking van
de zogenaamde "invorderingsvrijstel-
ling". Alles bij elkaar komt de totale be-
lasting nu uit op ƒ 21.077. Zonder die
koopsom van ƒ 1.500 was dat ƒ 24.578.
Aldus levert een "koopsommetje" van
ƒ 1.500 maar liefst ƒ 3.501 belasting-
voordeel op. De moeite waard.
Volgende keer meer.
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LUCHTBUKSEN ,„,
STEVIGE

WANDELSCHOENEN vanaf

75?°
85?°

99195

JACHT- EN WAPENHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden

ITeeds doeltreffend! Telefon (°575) 55 12 72

VLAAIENAANBIEDING
voor

vlaaiende vaders

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

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

vlaai • Zwitserroomvlaai • sinaasappelvlaai • Hawaii-vlaai • tompoucei
vlaai • chipolatavlaai • aardbeien de luxe vlaai • kersenvlaai de luxe

woudvruchtenvlaai • appelspeciaalvlaai • ChristoffeMaai •
boerenjongsvlaai • advocaatvlaai

ALLE VLAAIEN f 10-

Super-aanbieding van 11 t/m 17 juni 1197 ^H|
Christoffelvlaai • woudvruchtenvlaai ';•

boerenjongensvlaai
royale punten voor f 7,50

Blijvend elke woensdag
5 broden naar keuze voor

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

Jn
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vord^n, godurondc

de openingstijden,

liggen vanaf 13 juni 1997 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: maatschap Rietman-Makkink
adres: Boshuisweg 3
woonplaats: 7233 SE Vierakker

adres van de inrichting: Boshuisweg 3

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een melkrundveehouderij

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

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

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

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

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

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 25 juli 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 10 juni 1997

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

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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 12 juni 1997, gedu-
rende zes weken, voor een ieder ter

gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Buitengebied, Holskampweg 3".

Dit plan regelt voor het perceel Holskampweg 3 de over-
gang van de agrarische bestemming in een bestemming
voor (burger)woondoeleinden waarbij de woonfunctie
wordt beperkt tot het bestaande woongedeelte
achterliggende deel.

Degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten heeft gewend, alsmede een belang-
hebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet ingaat
is geweest zich overeenkomstig dat artikel tot g^Jpu-
teerde staten te wenden, kan gedurende de termijn van
ter-inzage-legging tegen de goedkeuring beroep instel-
len.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Vorden, 11 juni 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden maken bekend, dat
de gemeenteraad in zijn openbare ver-
gadering van 3 juni 1997 onder no. 7

heeft besloten, dat voor het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie E, no. 837 (ged.) een herzie-
ning van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het
betreft een perceel grond in een bosgebied aan de zuid-
zijde van de Ruurloseweg, nabij de spoorwegovergang
en de grens met de gemeente Ruurlo, eigendom van
Staatsbosbeheer. Het voorbereidingsbesluit dient er toe
om een anticipatieprocedure te starten voor de realise-
ring van een communicatiemast. Het besluit treedt op 12
juni 1997 in werking.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart
liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie (koetshuis)
ter inzage.

Vorden, 11 juni 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

VOOR
VADER

Jack Daniels
Bourbon
Whiskey

in fraai blik

f45,00
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

de openingstijden,

ligt vanaf 13 juni 1997 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: Mevo b.v. en Mevo Technology
Precision b.v.
adres: Postbus 105
woonplaats: 7250 AC Vorden

adres van de inrichting: Nijverheidsweg 2 en 3 te
Vorden

om: revisie-vergunning voor een bedrijf voor het produ-
ceren van fijnmechanische onderdelen voor de meet-
en regelindustrie

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 11 juli 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 10 juni 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44



Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys houdt W juni open huis aan Dorpsstraat:

Met een flinke brok in zijn keel
deed Wilbert Grotenhuys afgelopen
zaterdag definitief de deuren dicht
van de Super aan de Smidsstraat.
"Eigenlijk is dit toch wel een beetje
een trieste dag", zegt Wilbert
Grotenhuys. "Ondanks het feit dat
we woensdag met een totaal ver-
nieuwde supermarkt aan de
Dorpsstraat gaan starten, is het een
raar idee dat je nu voor de laatste
keer ,de deuren van deze Super
dicht doet. Yvonne en ik hebben
hier altijd met heel veel plezier ge-
werkt en samen met het personeel
deze zaak opgebouwd tot wat het
nu is. Je begrijpt dat het dan niet
leuk is om afscheid te moeten ne-
men van dit pand. Maar daar staat
natuurlijk tegenover dat we daar
een fantastisch mooie winkel voor
terugkrijgen waar we de ~ klanten
een nog breder en overzichtelijker
assortiment kunnen bieden", zegt
Wilbert Grotenhuys. Onze verslag-
gever ging zaterdagmiddag een
kijkje nemen in de halflege super-
markt aan de Smidsstraat en sprak
met het personeel en de klanten
over de verhuizing naar de
Dorpsstraat waar Yvonne en
Wilbert Grotenhuys op dinsdag-
avond 10 juni open huis houden.
Een reportage.

16.00 uur. Het laatste uur van de Super
aan de Smidsstraat is ingegaan. In de
slijterij is Ilona Rietman druk bezig
met het inpakken van de flessen die
nog in de rekken liggen. "De meeste
klanten hebben hun boodschappen al
gehaald en ik verwacht niet meer dat
het nog druk wordt. Daarom ben ik al-
vast begonnen met het inpakken van
de flessen. Die moeten straks allemaal
naar de nieuwe slijterij toe", legt ze uit.
De slijterij aan de Smidsstraat was de
afgelopen weken voor nood onderge-
bracht in een bouwkeet. En dat hebben
Ilona Rietman en haar collega Sander
Pardijs geweten. Met name de laatste
dagen was het gezien de hoge zomerse
temperaturen onzettend warm in deze
geïmproviseerde slijterij. "Het is net
een sauna. Ik ben dan ook blij dat het
bijna vijf uur is en we de tent hier dicht
kunnen doen", lacht ze.
Ilona Rietman werkte tot voorkort bij
de Super aan de Dorpsstraat. De afgelo-
pen weken aan de Smidsstraat zijn
haar zeer goed bevallen. "Toch was het
in begin best wel spannend. Want je
vraag je wel af hoe het onderling met
het personeel zal gaan nadat de teams
van de Dorpsstraat en de Smidsstraat
werden samengevoegd. Maar dat ging
dus ongelooflijk goed. Het klikte me
teen. Verder was het de afgelopen we
ken natuurlijk een gekkenhuis in deze

winkel. Want ook de klanten van de
Super aan de Dorpsstraat kwamen hier
hun boodschappej^oen. Ze hingen er

W isoms met de be
het", vertelt ze.

16.15 uur. In het eerste gangpad van de
supermarkt komen we groenteman
Gerrit Arendsen tffen. Hij is alvast be
gonnen met het oalansen. Arendsen
liep twaalf jaar geleden stage bij de su-
permarkt aan de Smidsstraat en is
daarna blijven hangen. In de nieuwe
Super zal hij eveneens op de groenteaf-
deling komen te werken. "Maar mijn
werk gaat er wel heel anders uitzien",
vertelt hij. "We starten aan de
Dorpsstraat met een grote zelfbedie
ningsafdeling. De klanten kunnen dus
voortaan zelf de groente pakken die ze
hebben moeten. Het grote voordeel
daarvan is dat ze niet langer in de rij
hoeven te staan. De groente is overi-
gens wel allemaal vers. Onze taak is
dus om er voor te zorgen dat de afde
ling er 's morgens perfect uitziet en de
hele dag wordt bijgehouden zodat de
schappen altijd goed gevuld zijn. En als
de mensen vragen hebben of ergens
mee geholpen willen worden dan kan

uit. Zo druk was Arendsen.

dat natuurlijk ook. Want we zorgen er
altijd wel voor dat er iemand van ons
op de afdeling rondloopt'^fegt Gerrit

16.30 uur. Mevrouw Wunderink uit
Kranenburg doet nog snel even de laat-
ste boodschappen voor het weekend.
Normaal gesproken kom^fc nooit in
de Super aan de SmidsstKrat. "Nee, ik
doe altijd de boodschappen aan de
Dorpsstraat. Daarom was het de afgelo-
pen weken ook even zoeken waar alles
staat. En dat zou volgende week ook
wel weer zo zijn als de nieuwe Super
open gaat. Maar goed, dat moeten we
er maar voor over hebben. Want we
krijgen er tenminste een hele mooie
supermarkt voor terug", lacht ze.

16.45 uur. De vitrine van de slagerij is
al bijna leeg. Carol Besselink en
Yvonne Gierman zijn aan het oprui-
men en vertellen dat ze ongelooflijk
veel zin hebben om straks naar de
Dorpsstraat te verhuizen. "We komen
daar beide oorspronkelijk ook van-
daan", legt Carol Besselink uit. "Maar
het is echt een compleet nieuwe super-
markt geworden. Je vindt niks ouds

meer terug",
Gierman aan.

conega

17.00 uur. Reiniera en Christianne
Zweverink zijn Ho laatste klanten van
de Super aan de Smidsstraat en wor-
den door eigenaar Wilbert Grotenhuys
verrast met de mededeling dat ze hun
boodschappen gratis mee naar huis
mogen nemen. Reiniera Zweverink ver-
telt dat ze voor haar boodschappen al-
tijd naar de Super aan de Smidsstraat
gaat. "We waren net nog even in
Zutphen. Ik had ook daar m'n bood-
schappen kunnen halen, maar mijn
zus en ik besloten toch maar even snel
door te rijden naar Vorden. Op dat mo-
ment wist ik natuurlijk nog niet dat ik
de laatste klant zou zijn. Want dit is
natuurlijk leuk meegenomen", wijst ze
naar de gratis boodschappen in haar
winkelwagentje.
Het mag duidelijk zijn dat Reiniera en
Christianne Zweverink ook vanaf deze
week hun boodschappen in Vorden
blijven doen. Alleen dan niet aan de
Smidsstraat maar aan de Dorpsstraat.
Vanaf woensdagochtend 11 juni is de
nieuwe Super voor het publiek geo-
pend.

Beach Party wordt tweedaags festival

Grote namen op lle Beach Party
De landerijen en het meertje van
"boer Graaskamp" aan de Ruur-
loseweg vormen vrijdag l en zater-
dag 2 augustus het decor van de elf-
de Beach Party. Voor het eerst is
"het mooiste feest van de Ach-
terhoek "tweedaags". Publiekstrek-
kers zijn ditmaal Skik, T-spoon,
Julya Lo'ko, The Bob Color en Caz-
melion.

De artiesten zullen optreden in een
enorme circustent en de in 1929 ge-
bouwde spiegeltent "Moulin Rouge".
De circustent biedt plaats aan zo'n
drieduizend bezoekers en in de spie-
geltent kunnen eveneens ongeveer
vierduizend muziekliefhebbers te-
recht. Als het weer dus onverhoopt
niet aHe zomersis, kunnen-

kers - in tegenstelling tot voorgaande
edities - droog staan en zitten.

Naast de genoemde acts, zijn de
Groenlose band De Gracht, de soulco-
verformatie Groove the Princess en het
Schotse gezelschap Woodside Now pre
sent. Aan de overige invulling van het
meest uitgebreide programma ooit
wordt nog gewerkt. Zeker is al wel dat
een Caribische dansgroep en enkele
stmattheater-acts van de partij zijn.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!
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-Aileen in Doetinchem, Hengelo G., Zevenaar en Zutphen
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Unieke aanbieding in deze klasse
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NISSAN

Nissan

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Tel. 0314-333055

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. 0575-462244

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Tel. 0316-529320

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. 0575-522522

NISSAN

U'//' / / i ' / ' /v / / i / t ' Micra Airco Sport voor n
op voomiiiil s M < / / / niet ccn uniek ihinhthl!
SfiCiidiil voor on/c i r s / / ^ / / / ^ 1 / / in
Düctinchcni, Hengelo (>., / n v / M < / / en
•/utphcn. /V/c Mici'ii /'s voor/.k'n viin:

ï Airco
> Stuurbekrachtiging
> Sportpcikket
^ Airbag
^ Gordelspanners
> Startblokkering
^ 16 V-motor

Dus geheel compleet voor:

ƒ 23.995,-*
SPECTACULAIR

FINANCIERINGSVOORSTEL

Voorbeeld^

Nissan Micra Airco Sport
Aankoopprijs 23.995,00

Inruil of cWante betaling 4.000,0.0

Te financieren bedrag 19.995,00

- Looptijd 60 maand

- Bedrag per maand 242,33

- Slotbetaling 9.242,33

Rente percentage

nu sensationeel 4,9%
Bedrag per mnd. normaal 314,76

Voordeel per maand:
314 ,76 -242 ,33 - 72,00

Uw winst
4.320,60 mnd. x 72,00 =

' Ook in automaat leverbaar! Prijzen excl . verwijdering?

bijdrage/ kosten ri jklaar maken. Meerprijs metalic lak.

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonder houd, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN i.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Kiezen weg S Ulft (0315) 640022

Bus bestellen?
Harren bellen!

MAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Laat uw

drukwerk

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

DRUKKERIJ
WEEVERS

Diabetes Fonds Nederland,
Tel 033 46 22 055

Geef 's voor diabetes,
met het oog op de toekomst
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, als bv oogaandoeningen. Dit kan leiden tot

slechtziendheid of zelfs blindheid. Onderzoek moet zorgen voor betere behandelmethoden of zelfs

genezing voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef het onderzoek dat extra zetje in de rug.

Giro 5766 - Bank 70.70.70.805



Biejons
in d'n Achterhoek
"En", vroog Riek, de vrouw van Willem van 'n Driesprong, "Hoe is 't egaon,
he'j d'r wat?".
"Noe en of, drie mooie waakhunde". Met waakhunde bedoeln e drie gan-
zen. Willem had ze ehaald biej Harry van Drikus van de Timpe. Den han-
deln in zu'k grei. Angezien Willem zelf gin auto had, was Olbert van 't
Broekhuus met um met ewes. Drie ganzen stopn iej ok maor zo neet in de
fietsentasse en achter op 'n drager ko'j nog wel drie doeven vetransporteern
maor gin drie ganzen.

"Ze kwettern al at t'r een moes biej huus kump, veteln Harry ons". "Dat
mo'j dan maor geleuven, 'k hoppe neet nog ens weer zo in huus te kom-
men" zei Riek.
Nog neet zolange eleen hadn ze biej 'n Driesprong op klaorlechten dag in-
ebrokn. Riek en Willem waarn een paar uur van hek ewes. Effen nao een
receptie in 't Voddense darp. Of den inbrekker (meschien waarn t'r wel
twee) dat ewetn hef of dat e op de loer hef estaon, daor kö'j nao raon.

Maor too zee weer biej huus waarn ekommen had de staldeure los estaon
en was eur hele hebben en holn oaverhoop ehaald. Riek was drie dage van
peceel ewes. Nog ens neet zozeer um wat ze kwiet waarn maor meer nog
dat t'r maor zo vreemd volk in huus was ewes en da'j neet wissen wie. Al
kon ze met alle biiiirliiu merakels bes opschietn, altied bleef de vraoge: Wie
dan?.

Vandaor now die drie ganze. Dat waarn volgens zeggen zukke goeie waak-
hunde dat de inbrekkers biej dat lawaai zich wel uut de vuute zoln maakn..
Willem had zich naöst 't huus 'n mooi stuk af-egaast en daor kots al gres
inezaaid. 't Lei mooi an de laoke dus konnen de ganzen (van huus uut een
watervogel) ok op tied nog een bad nemmen.

En 't leet zich de eerste tied anzien dat ze nog volle plezier van de diers zoln
hemmen. Willem was t'r in de eerste veertien dage naodat ze de ganzen
biej de voore hadn al wel zes keer 's nachs uut-ewes, maor jao dat mos iej
veur lief nemmen. Die ganzen konnen jao 's nachs ok gin onderscheid zien
of heurn in inbrekkers of gewone hui die o a ver de grinte veur 't huus
kwammen.

Maor too begon de narugheid. De mooiste ganze lei op 'n maern dood in de
laokc, schienbaor vezopn. Hoe of 't kan snap iej neet ma^i't was zo. Een
dag of wat later hin 'n tweeden dood met de kop in 't gaas^ln had zich op-
ehangen. En Willem zelfwas t'r ok nog zowat met egaon. Want too hee 't
gaas an de laoke weer liek wol trekken schot e zelf op de kop in 't water.
Gelukkig was zien buurman d'r biej en kon um d'r uuthaaln.

De derde ganze heb ze 'n andren dag maor weerumme ^^ich nao Harry
van Drikus van de Timpe. Want één zo'n dier daor in de loop, da's jao ok
niks, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

ZIJ

WERKEN
AAN HUN
IDEALEN!

VSO stuurt geen geld of graan
naar de Derde Wereld, maar
mensen. Zonder deze vak-

mensen met werkervaring in
onderwijs, gezondheidszorg,

landbouw of techniek zijn vele
hulpprojecten kansloos.

Gelooft u nog in idealen?
Solliciteer dan als VSO-
vrijwilliger. Of help een

vrijwilliger op weg. Vraag nu
de folder van de VSO-

vriendenkring aan.

VSO
VSO Nederland

Hooghiemstraplein 142,
3514 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 2769 231
Gironummer 92

MENSEN
LEREN
VAN

ELKAAR

Restaurant

Kerkstraat 3 '
Vorden DE ROTONDE lel. (0575)

55 15 19

Vaderdag . . . 'uit eten'-dag
(dan Vieren moeders tenminste ook

een beetje Vaderdag)

Zondag gezellig met z'n allen naar De Rotonde.
Grote malse steaks, schnitzels, vis, vegetarisch:

34 hoofdgerechten om uit te kiezen!
En voor de 'kleinere eters' het senioren-menu!

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

Collecte voor iedereen met spijsverteringsproblemen

15-21 juni maagfleverfdarmweek
Eén op de zeven mensen in Nederland
heeft problemen met de spijsvertering.
De klachten variëren sterk. Voor som-
migen zijn ze alleen lastig. Dan gaat
het bijvoorbeeld om brandend maag-
zuur, diarree of aambeien. Bij een gro-
te groep zijn ze veel ernstiger. Soms
zelfs levensbedreigend, zoals bij maag-
en darmkanker.
De Maag Lever Darm Stichting vindt 2
miljoen mensen met spijsverterings-
klachten onverteerbaar. Daarom orga-
niseert de stichting van 15 tot en met
21 juni 1997 de maag/lever/darmweek.
Tijdens de week vindt een groot aantal
activiteiten plaats.
Eén van de activiteiten is de versprei-
ding van de water/vezeltest. De test is
een handig hulpmiddel voor mensen
die regelmatig darmklachten hebben
en geeft suggesties hoe deze klachten
mogelijk verholpen kunnen worden.

In de week van 15 tot en met 21 juni
1997 gaan in heel Nederland ruim
16.000 collectanten de straat op voor
de jaarlijkse collecte. Ook staat tijdens
de maag/lever/darmweek het speciale
gironummer 2737 open. Met het geld
gaat de Maag Lever Darm Stichting we-
tenschappelijk onderzoek financieren
naar allerlei ernstige spijsverterings-
ziekten.

De water/vezeltest is gratis en wordt op
verschillende plaatsen in Nederland
verspreid. Bijvoorbeeld via huisartsen.
Wie belangstelling heeft, kan de wa-
ter/vezeltest ook aanvragen bij de Maag
Lever Darm Stichting door een kaartje
te sturen naar postbus 430, 3430 AK
Nieuwegein. Voor mensen met spijsver-
teringsklachten heeft de stichting ook
verschillende brochures en folders be-
schikbaar.

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

Donderdag actie ruit repareren/
kenteken graveren in Vorden en Ruurlo

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

Kostenloos voorruit repareren vanaf WA+
Een barstje of sterretje in je voorruit kan, ook na langere tijd, door gaan scheuren. Dat betekent bij vervanging van
de voorruit een eigen risico van va<sj|̂ )0,- voor de eigenaar. Ook kan bij een verplichte keuring je auto op een
ster worden afgekeurd. Een groot ĝ Hg van een klein steentje op je ruit. Daarom is het beter om je voorruit te
laten repareren. De Safe Sight Ruitreparatiemethode zorgt voor een nagenoeg verdwijnen van de ster; verder door-
scheuren wordt voorkomen. Het ontbreken van een aandachttrekkende ster maakt uw rijden ook veiliger. Indien u
WA+, Casco of All Risk verzekerd bent, is sterrenreparatie voor u zonder kosten: de rekening wordt rechtstreeks bij
uw verzekering ingediend. Wel graag uw groene kaart meenemen!

. Kenteken graveren: aanbevolen tegen diefstal
Kenteken graveren is veruit de goedkoopste preventie en de beste aanvulling op andere anti-diefstalmaatregelen.
Alle ruiten van de auto worden gegraveerd. Dus moeten van een gegraveerde auto alle ruiten worden vervangen
om de auto weer met valse papieren te kunnen verkopen. Vandaar dat professionele dieven gegraveerde auto's
meestal laten staan. Voor een klein bedrag is de kans dat u volgende week nog in dezelfde auto rijdt een stuk gro-
ter! Aanbevolen door politie, ANWB, verzekeringen en de Consumentenbond.

Actie ruit repareren/kenteken graveren
Deze week houdt het snelle kwaliteitsteam van Automark, dat al tien jaar in Nederland professioneel kentekens
graveert, speciaal in Vorden en Ruurlo een actie ruit repareren/graveren. Door de snelle werkmethode zijn er door-
gaans geen wachttijden en hoeft u geen afspraak te maken. Het aanbrengen van de gravures kost slechts enkele
minuten, een ruitreparatie duurt een half uurtje en gebeurt vaak gelijktijdig met het graveren. Klaar terwijl u
winkelt! Meldt u zich daarom voor het ruitrepareren direct bij de reparateur/graveur. Het is voor WA+ en All Risk
zonder kosten. Het graveren van het kenteken met NL kost f 25,- per auto. Dit is inclusief 2 waarschuwingsstickers
op de voorportieren. Voor f 10,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen waar-
door deze ook bij regen en 's avonds bij weinig licht goed zichtbaar blijven. Deze vinding van Automark verkleint
de kans op diefstal juist op de momenten dat de kans hierop het grootst is.
U kunt terecht op donderdag 12 juni in Vorden op de parkeerplaats van de markt van 09.00
tot 12.00 uur en in Ruurlo op het parkeerterrein achter de Coop aan de Zuivelweg van 13.30
tot 17.30 uur. LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

LJU

modecentrum

ruurlo

Uit verschillende voor-
jaarscollecties van

bekende merken hebben
' wij nu vele artikelen

voordelig geprijsd,
zowel voor dames als

voor heren



NU 6UPER VOORDELIG
Het was de ̂  misschien wel te warm om onder een dekbed te liggen.

Maar tegen de ochtend is het toch wel prettig om iets over je heen te kunnen trekken,
Dan is zo'n zomerdekbed een goede oplossing.

Over de verschillende kwaliteiten kunnen wij u in de winkel alles vertellen.

Goedkoper kan niet.
Zomerdekbed met een vulling van zijde

met wol en een 100% katoenen tijk

1 persoons 135/200
van ƒ 99
extra lang 135/220
van ƒ 109

2 persoons 200/200
van ƒ 169

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ 199
extra lang 240/220
van ƒ 199

nu

nu

nu

u

ƒ59
ƒ69

ƒ99

ƒ119

Zomerdekbed met een vulling van
90% dons en een katoenen tijk.

Lichtgewicht en heel soepel

1 persoons 135/200
van ƒ 299 nu
extra lang 135/220
van ƒ 329 nu

2 persoons 200/200
van ƒ 409 nu

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ 459 nu
extra lang 240/220
van ƒ 489 nu

ƒ199
ƒ229

ƒ299

ƒ349
ƒ379

Zomerdekbed met een vulling van
100% wildzijde en een katoenen tijk,

Heerlijk koel en anti allergisch.

1 persoons 140/200
van ƒ 179
extra lang 140/220.
van ƒ 209

2 persooj^ 200/200
van ƒ 24™

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ 279
extra lang 240/220
van ƒ 329

nu

nu

nu

nu

nu

ƒ99
ƒ129

ƒ169

ƒ199
ƒ229

Zomerdekbed met een vulling
van linnen en 100% katoenen

satijnen tijk.

1 persoons 140/200
van ƒ 229
extra lang 140/220
van ƒ 259

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ369
extra lang 240/220
van ƒ 409

nu

nu

nu

nu

nu

ƒ149
ƒ179

ƒ249

ƒ289
ƒ329

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816



Start collectieve broodcampagne
'bewaak je basis'

De nieuwe collectieve broodcam-
pagne van het Voorlichtingsbureau
Brood startte 5 juni in print en affi-
chering. De boodschap luidt 'Be-
waak je basis'. De campagne richt
zich vooral op jongeren in de leef-
tijd van 13 tot 21 jaar. De zes ver-
schillende uitingen zullen tot en
met december zichtbaar zijn.

Brood is een basisvoeding dat niet weg
is te denken uit onze dagelijkse voe-
ding. Want brood levert veel waarde-
volle voedingsstoffen en bevat maar
weinig vet. De boodschap 'Bewaak je
basis' wil dat onderstrepen. Brood is
een belangrijke leverancier van eiwit-
ten (voor sterke botten), koolhydraten
(voor de dagelijkse energie), voedings-
vezels (voor een gezonde darmwer-
king) en vitaminen en mineralen.

JONGEREN
BELANGRIJKSTE DOELGROEP
De campagne is in het bijzonder be-
doeld voor jongeren tussen 13 en 21
jaar. Jongeren wordt geadviseerd om
dagelijks 5 tot 8 sneetjes brood te eten.
De wekelijkse consumptie blijkt veel la-
ger te liggen, gemiddeld gebruikt men
4,5 snee brood. Jongeren vinden brood
niet meer zo vanzelfsprekend. Vandaag
de dag is er een groot aanbod aan al-

ternatieven voor brood. Met de nieuwe
broodcampagne wil het Voorlichtings-
bureau Brood duidelijk maken dat
brood een gezond, eigentijds, gemak-
kelijk en lekker voedingsmiddel is. In
vele soorten verkrijgbaar en geschikt
voor elk moment van de dag.
In tweede instantie richt de campagne
zich op de groep jong-volwassenen tot
35 jaar.

TIJDSCHRIFTEN EN AFFICHERING
Er zijn zes verschillend uitingen ont-
wikkeld voor tijdschriften en affiche-
ring. Herkenbare sportieve en recre-
atieve situaties moeten jongeren en
jong-volwassenen attenderen op het
gebruik van brood als belangrijke ener-
gieleverancier. De tijdschriften waarin
geadverteerd wordt, zijn op elkaar af-
gestemd, met name als het gaat om de
bereiksopbouw in leeftijd: Donald
Duck, Fancy, Break Out, Yes, Viva,
Marie Claire, Margriet, Libelle en daar-
naast Panorama en Voetbal Internatio-
nal. Bij affichering is niet alleen geko-
zen voor buitenreclame in de vorm van
abri's (bij bushaltes en op stations) en
achterop bussen. Ook op plaatsen waar
jongeren veel komen, zoals in biosco-
pen, grand-café's, op middelbare scho-
len, hogescholen en universiteiten,
zullen de advertenties zichtbaar zijn.

'Skater' is één van de zes uitingen van de nieuwe collectieve broodcampagne 'Bewaak je ba-
sis' van het Voorlichtingsbureau Brood.

In 1996 hulp aan 14.959 kinderen met een handmtp in ontwikkelingslanden

Hulpverlening Liliane Fonds stijgt met 25%
Het Liliane Fonds timmert sinds
1980 voortdurend aan de weg om
kinderen en jongeren met een han-
dicap in ontwikkelingslanden te
helpen. En die inzet heeft succes.
Het fonds bouwde een netwerk op
van 1.134 actieve contactpersonen
in 79 ontwikkelingslanden. Gehan-
dicapte kinderen worden via hen
bereikt in de verste uithoeken van
de wereld.

Het Liliane Fonds helpt kinderen in de
toppen van de Andes, de diepe binnen-
landen van Afrika en in de tropische
regenwouden van Azië. Hoe meer kin-
deren bereikt worden, hoe duidelijker
de problematiek zich aftekent. Hon-
derdduizenden gehandicapte kinderen
in de ontwikkelingslanden tollen rond
in de vicieuze cirkel van de armoede en
worden door hun handicap volledig
aan de kant gezet.

GROOT IN KLEINSCHALIGHEID
Het Liliane Fonds werkt kleinschalig,
direct en persoonsgericht en hielp vo-
rig jaar 14.959 kinderen en jongeren
met een handicap in 79 ontwikkelings-
landen. Gemiddeld was een bedrag no-
dig van f 352,- per kind. Per januari
1997 zijn in totaal meer dan 100.000
hulpaanvragen verwerkt en verant-
woord. Hulp wordt geboden in de vorm
van operaties, (para)medische behan-
deling, hulpmiddelen om beter te kun-
nen zitten, staan, lopen, horen of zien,
(speciaal)onderwijs, vakopleidingen en
aanzetten tot zelfstandigheid. Het Li-
liane Fonds is tevens een van de eerste

CBF-Keurmerkhouders in ons land. Het
Keurmerk wordt toegekend door het
Centraal Bureau Fondsenwerving in
Amsterdam en garandeert betrouw-
baarheid en efficiëntie van de fondsen-
wervende non-profït instellingen.

VERBORGEN RAMP
Er zijn miljoenen kinderen in Azië,
Afrika en Zuid Amerika, die met een
handicap door het leven gaan. Hun ou-
ders staan machteloos tegenover de
kosten voor medische zorg en hulp-
middelen. Door hun handicap kunnen
deze kinderen niet met andere kinde-
ren meekomen. Ze gaan niet naar
school en leven achteraf, onzichtbaar
voor de buitenwereld. De Nieuwsbrie-
ven van het Liliane Fonds vertellen elk
kwartaal het verhaal van een twinigtal
kinderen en jongeren. Zo ook van Klaas
Maswanganyi uit Zuid Afrika. Hij werd
zonder onderbeentjes geboren. De fa-
milie van Klaas kwam in contact met
de lokale contactpersoon van het
Liliane Fonds, die er voor zorgde dat
Klaas geopereerd werd en met behulp
van prothesen kan leren lopen. Hij
heeft nu een gelijke kans.

HULP HARD NODIG
Het aantal hulpaanvragen dat bij het
Liliane Fonds binnenkomt stijgt onop-
houdelijk. Om aan de grote vraag te
kunnen voldoen, is het fonds voortdu-
rend op zoek naar donateurs die het
werk met een vrijwillige bijdrage wil-
len ondersteunen.
Voor meer informatie: Liliane Fonds,
St. Catharinastraat l, postbus 75, 5250
AB Vlijmen, tel. (075) 5119029.

Klaas is 4 jaar en
woont in een

krottenwijk in
Zuid-Afrika.

Hij werd geboren
zonder onderbe-

nen en met aller-
lei vergroeiingen

aan de been-
stompjes.

Met steun van
het Liliane Fonds

werd Klaas ge-
opereerd. De bij-

drage van het
Liliane Fonds

voor deze opera-
tie en prothesen

is f 173,20.



Jongensteam Flash kampioen

Het jongensteam van badmintonvereniging Flash uit Vorden is dit jaar ongeslagen kam-
pioen geworden. Het team bestaat uit Sander Atema, Johannes Westerink, Daniël Winkeler,
Peter Annevelink en Dennis Mozes.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Hoe loopt het ON-
foraint?Infopunl

Zoals bekend heeft de bibliotheek een
plaatsje ingeruimd voor het Infopunt
van Zorgverzekeraar Oost Nederland.
Het werd eind januari j.l. geopend en is
nu dus enkele maanden actief. Tijd
voor een kort gesprek met de beheer-
der van de informatiedesk, de heer
Harry Boontje (31), om van hem te ho-
ren hoe tot nu toe de ervaringen zijn.
De reacties zijn bijzonder positief. Het
is voor veel mensen even wennen om
een bibliotheek binnen te stappen om
daar informatie te krijgen over een ont-
vangen doktersrekening, over bepaalde
regelingen, over vergoedingen e.d. van
een zorgverzekeraar. Maar het voordeel
van deze methode is snel duidelijk: je
hoeft geen brieven te schrijven of te
bellen als er vragen zijn. Je krijgt in
veel gevallen direct antwoord, je kunt
informatie krijgen over het invullen
van formulieren en het indienen van
verzoeken om vergoeding van bepaal-
de behandelingen enzovoort.
De belangstelling voor de info-desk van
Oost Nederland is nog niet overweldi-
gend. Zo'n dertig a veertig mensen ko-
men per week om een advies. De heer
Boontje denkt echter dat dit aantal
snel zal groeien als de brieven worden
verzonden waarin verzekerden infor-
matie ontvangen over de z.g. 'Eigen
Bijdrage'. Deze bijdrage moet, afhanke-
lijk van het bedrag dat in het eerste
kwartaal werd besteed aan medische
verzorging, door Oost Nederland wor-
den berekend aan elke verzekerde.
Wanneer je gebruik hebt gemaakt van
medische voorzieningen dan moet
daarvoor deze 'eigen bijdrage' worden
betaald. Niet leuk, maar op deze ma-
nier hoopt de minister de medische
'consumptie' te beperken. Omdat het
hier om een nieuw element in de ge-
zondheidszorg gaat, worden nogal wat
reacties verwacht. Het is goed in een
persoonlijk gesprek hierover te kun-
nen praten rechtstreeks met de verte-
genwoordiger van de zorgverzekeraar.
De heer Boontje heeft wel een wens: de
plaats waar hij nu zit (op de eerste ver-
dieping in de jeugdbibliotheek) is

moeilijk bereikbaar voor wie slecht ter
been is. Er is namelijk geen lift. Ook al
komt hij in zo'n geval graag even naar
beneden voor een gesprek, ideaal is het
niet. Maar een voorziening in de vorm
van een lift - waarom ook door de Vor-
dense gehandicaptenraad is gevraagd -
is een zeer kostbare aangelegenheid en
die zit er voorlopig nog niet in.
Overigens is de heer Boontje over de
samenwerking met de bibliotheek bij-
zonder tevr^en. Dat loopt uitstekend.
In de bib^pheken in Overijssel en
Gelderland Waar al een ON-infopunt is
gevestigd, is men content met deze uit-
breiding van de dienstverlening, ook
omdat de consument op deze wijze een
extra servi<^^ordt geboden.

Boekanier

Fuchiatuin open
Van 10 tot en met 16 juni is er weer
open tuin voor liefhebbers aan de
Baron van de Heijdenlaan 24 in
Wichmond. Er zijn weer vele soorten
fuchia's te bewonderen waaronder
ruim honderd nieuwe soorten uit
Nederland en België en verschillende
kuipplanten. De tuin is 's middags voor
het publiek geopend. In het weekend
kan men ook 's morgens een kijkje ne-
men.

Dagje Hackfort
Het Stedelijk Museum in Zutphen en
de Vereniging Natuurmonumenten
bieden geïnteresseerden deze zomer
de unieke kans om kasteel Hackfort en
het landgoed van binnen en van buiten
te leren kennen. In het kader van de
tentoonstelling "Kasteel Hackfort een
beeld van een kasteel" in het Stedelijk
museum organiseren zij donderdag 12
juni een "Dagje Hackfort".
Een "Dagje Hackfort" bevat een combi-
natie van de tentoonstelling in het mu-
seum met een prachtige fietsroute
naar het kasteel, waar vervolgens een
rondleiding wordt gegeven over het
landgoed en waar ook en alleen dan
het interieur van het kasteel kan wor-
den bekeken.

AGENDA
JUNI
ledere dag:

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

11 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-
den

11 Welfare Handwerken Wehme, va-
cantie

11 Klootschieten ANBO vanaf 't Oldc
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, jeugdwedstiïj-

den
26 VW Fietstocht Vordensc Volks-

verhalen
29 HSV de Snoekbaars, wedstrijd regio

clubs
29 Vorden zingt, in de Dorpskerk

JULI
Iedere dag:

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

2 Zwembad In de Dennen, themamid-
dag voor de jeugd

2 ANBO Klootschieten 't Oldc Lettink
3 HSV de Snoekbaars Jeugdwedstrij-

den
3 Wielerronde van Vorden

4 en 5 Medlcrfeest
5 Zomeravond concert bij Kasteel

Vorden
5 Pretty markt
6 HSV de Snoekbaars Koppelwedstrijd

7 t/m 10 Avondfietsvierdaagse Jong Gel-
re

8 SOOS Kranenburg Soosmiddag
9 ANBO Klootschieten 't Oldc Lettink

16 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
16 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmcn alle zwemdiploma's
17-18-19 Vordense Zomerfeesten
19 HSV de Snoekbaars Seniorenwed-

strijden

Barstjes in voorruit scheuren soms door:

Ster repareren en kenteken
graveren in Vorden en Ruurlo
Een barstje of sterretje in je voor-
ruit kan, ook na langere tijd, door
gaan scheuren, soms van links naar
rechts over de hele voorruit. De oor-
zaak hiervan kan sterke uitzetting
door de zomerzon zijn, soms in
combinatie met sterke plaatselijke
afkoeling en inkrimping door bij-
voorbeeld een onweersbui. Een der-
gelijke grote scheur zal vrijwel ze-
ker vervanging van de voorruit in-
houden en dit betekent voor de ei-
genaar dus minjj^al het betalen
van een eigen ris^P

Ook kan bij een APK Keuring je auto op
een sterretje worden afgekeurd. Het
zicht van de bestu^k>r mag nou een-
maal niet gehinder^^vorden. Daarom
is het beter om je voorruit te laten re-
pareren. De Safe Sight Ruitreparatie-
methode zorgt voor een nagenoeg ver-
dwijnen van de ster: verder doorscheu-
ren wordt voorkomen. Bovendien rijdt
u veiliger en kan de keuring van de
voorruit geen problemen opleveren.
Een meevaller is, dat indien u WA Plus,
Casco of All Risk verzekerd bent, ster-
reparatie voor u zonder kosten is: de re-
kening wordt rechtstreeks bij uw ver-
zekering ingediend. Wel graag uw
groene kaart meenemen!

Diefstal
Politie, ANWB, Verzekeringen en de
Consumentenbond bevelen niet voor
niets het Kenteken Graveren aan: het is
de goedkoopste anti diefstalmethode

voor auto's en zeer effectief: aangezien
het dievengilde niet graag werkt, zal
men niet gauw alle ramen van een au-
to willen vervangen. Wil men echter
een gestolen auto met gravures in alle
ruiten doorverkopen, dan zal dat toch
moeten, want op de (valse) papieren
staat een ander kentekennummer en
geen koper wil de auto dan nog heb-
ben. Dus steelt men liever twee straten
verderop eenzelfde auto, maar dan
zonder gravures. Dankzij het gegra-
veerde kenteken is uw auto voor het
dievengilde dus veel minder interes-
sant.

Deze week houdt het snelle kwaliteits-
tcnm van Automark, dat al tien jaar in
Nederland professioneel kentekens
graveert, een speciale aktie Ruit Repa-
reren/Kenteken Graveren in Vorden en
Ruurlo. Door de snelle werkmethode
zijn er doorgaans geen wachttijden en
hoeft u geen afspraak te maken. Het
aanbrengen van gravures kost slechts
enkele minuten, het repareren van de
voorruit een half uurtje. Dit gebeurt
vaak gelijktijdig met het graveren.
Daarom kunt u zich voor het ruitrepa-
reren direct melden bij de reparateur/
graveur. Reparatie van de voorruit is
zonder kosten voor WA Plus verzeker-
den en voor mensen met een All Risk
verzekering.
U kunt terecht op donderdag 12 juni in
Vorden op de parkeerplaats van de
Markt en in Ruurlo parkeerterrein ach-
ter de Coop aan de Zuivelweg.

Medley uit beroemde musicals

Concert Interchrist op 14 juni
Interchrist sluit het seizoen deze
maand af met een bijzonder Zomer-
concert. Op zaterdagavond 14 junf
komt de zanggroep onder leiding
van dirigente Lucian Venderink-
Smeenk met een afwisselend pro-
gramma in de Vordense Dorpskerk.
Het repertoire werd hiervoor de af-
gelopen maanden sterk uitgebreid
met zowel klassieke religieuze lie-
deren als eigentijdse musicaltek-
sten.

In voorgaande jaren kwam Interchrist
bij haar Vordense concerten met de uit-
voering van een compleet muziekstuk
zoals de Vesper-passie van Willem
Vogel, het Kerstoratorium van Huub
Oosterhuis of The Young Messiah van
Torn Parker.
Dit jaar staat opnieuw een verrassend
thema centraal. Na een keuze van uit-
eenlopende liederen uit haar religieu-

ze repertoire, van Johann Sebastian
Bach tot Huub Oosterhuis, komt de
zanggroep met een medley van liede-
ren uit bekende musicals.
Met name onderdelen van beroemde
musicals van Andrew Lloyd Webber ko-
men aan de orde, waaronder Jesus
Christ Superstar, Aspects of love, Cats
en The phantom of the opera. Ook ge-
deelten uit muziekwerken van Leonard
Bernstein (uit de musical The Westside
story) en Torn Parker (uit The Young
Messiah en Young for ever) en muziek
uit de film Exodus worden ten gehoren
gebracht. Het programma wordt om-
lijst met sfeervolle dia's uit de Vorden-
se natuur.

Vanwege het bijzondere karakter van
het concert is de aanvang wat later op
de avond. De entree is gratis. Er wordt
een collecte gehouden om de onkosten
te bestrijden.



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

NIEUW
"VADERDAGTIP"

MAITRE PAUL HALVE
FRUITTAART AARDBEI
OF ABRIKOOS
425 gram van 69

YOPPER HOUDBARE
VOLLE MELK
literfles van jl-

CHOCOBEERTJES
gechocolateerde biscuits
gesuikerd of ongesuikerd
rol 250 gram van .1

m

EDET DECOR
TOILETPAPIER

pak a 8 rollen

ABEE
KARTOFFELSALADE
600 gram

LIMONADESIROOP
framboos of cassis
bus 0,75 liter van 489'

sinaasappel of grenadine
bus 0,75 liter van 4

HANDAPPELEN
GRANNY SMITH
zak a 1,5 kilo

•.•-- 'y

1,9

99

GEPANEERDE OF
ZIGEUNERSCHNITZEL
100 gram

FRIKANDELLEN
doos 5 stuks van

GRATIS
een tweede entreekaartje

voor verschillende
pretparken.

(Zie verpakking).

PATURAIN
kruiden kaas
per stuk 80 gram

TOETJE MET ROOM Q
vanille of chocolade
beker 200 gram %

van

STROGANOFF
GEHAKT
500 gram

GRASEIEREN
doosje 6 stuks van 23^
Bruine scharreleieren van kippen die dagelijks buiten
komen. Zij pikken gras en groen en eten uitsluitend
plantaardige voeding zoals granen en peulvruchten.

AARDBEIEN
500 gram

iiii

CHOCO JUMBO
ROZIJNEN OF
CHOCO PINDA'S
225 gram va

NIEUWE
OOGST

GRASKAAS
vacuüm verpakt
circa 1 kilo van jSk9\J
Romig en voller van smaak, grazend lekker.

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 14 juni 1997 Vorden, Nieuwstad 5 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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