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Taxatiefout burgemeester Kamerling:

Gemeente Vorden stuurt
herstelbrief naar Lochem

WEEKENDDIENSTEN

De fractievoorzitters van de Vordense
gemeenteraad waren bijzonder verbaasd
toen ze eind vorige maand in het
Gelders Dagblad lazen dat Vorden geen
interesse had om samen met de ge-
meenten Lochem, Borculo en Ruurlo te
praten over een gemeentelijke herinde-
ling. Twee maanden geleden was name-
lijk in een besloten vergadering van de
commisie voor bestuur en ruimtelijke or-
dening met elkaar afgesproken om de
uitnodiging van de gemeente Lochem
niet af te wijzen. In de gemeenteraads-
vergadering van vorige week dinsdag gaf
burgemeester EJ.C. Kamerling toe dat
hij een taxatiefout had gemaakt en be-
loofde hij dat de gemeente Vorden een
herstelbrief naar Lochem zou sturen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 4 juni werd duidelijk wat er
zich de afgelopen maanden in het diepste
geheim had afgespeeld. Het begon alle-
maal op 29 maart toen de gemeente
Lochem contact opnam met het college
van burgemeester en wethouders van
Vorden. Lochem vroeg in dat gesprek of
Vorden interesse had om samen met
Gorssel, Borculo, Ruurlo en Lochem te
praten over een gemeentelijke herinde-
ling. Hoewel deze variant niet op het ver-
langenlijstje van de gemeente Vorden
stond, gaven de fractievoorzitters van de
gemeente Vorden de burgemeester het
advies om toch maar in te gaan om de
uitnodiging. Want waar je niet aan tafel
zit, kun je ook niet meepraten. Na afloop
van een bijeenkomst op 16 mei had het
college van Vorden een gesprek met B en
W van Lochem. Wat er tijdens dit ge-
sprek precies gezegd is, werd tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 4 juni
niet precies duidelijk. Feit is alleen wel dat
B en W van Lochem na afloop van dit on-
derhoud de condusie hebben getrokken
dat Vorden geen interesse had om samen
met de Ruurlo, Borculo en Lochem te
praten over een fusie. De gemeente
Gorssel was toen al afgehaakt.
Fractievoorzitter A.H. Boers (CDA) vroeg
zich in de raadsvergadering af of de bur-
gemeester het advies van de commisie
wel serieus had genomen. 'Want wij wa-
ren in de commissievergadering unaniem
van mening dat Vorden de uitnodiging
niet moest afslaan. Want waar je niet aan
tafel zit, kun je ook niet meepraten.
Daarom was ik ook bijzonder verbaasd
toen ik vorige week in de krant las dat

Vorden geen interesse had om samen
met Lochem, Borculo en Ruurlo te pra-
ten. Ik stel dan ook voor om voortaan al-
le gesprekken op papier vast te leggen,
zodat wij kunnen zien wat het college
heeft besproken", aldus de heer A.H.
Boers.

Burgemeester E.J.C. Kameling benadruk-
te dat hij nooit "Nee" had gezegd tegen
Lochem. "Ik heb wel gezegd dat ik een
samenwerkingsverband met vijf gemeen-
ten erg groot vond en dat onze eerste
voorkeur uitging naar een fusie met
Lochem en Gorssel. Maar dat betekent
dus niet dat ik heb geweigerd om samen
met Borculo, Ruurlo en Lochem aan tafel
te gaan zitten", zei burgemeester Kamer-
ling. Het vreemde was alleen wel dat wet-
houder M. Aartsen tijdens de gemeente-
raadsvergadering uiterst verbaasd re-
ageerde toen ze hoorde dat de vier frac-
tievoorzitters de burgemeester het advies
hadden gegeven om met Borculo, Ruurlo
en Lochem t^uan praten. Dit zou kun-
nen beteken^Plat de rest van het college
niet op de hoogte was het advies van de
raadscommissie BRO.
Aan het eind van de vergadering werd
besloten om een herstelbrief naar Lochem
te sturen. Dez^^rief is met name bedoeld
om de raadsl^^i in Lochem op de hoog-
te te stellen van wat de gemeente Vorden
wil. Op 24 juni komt de gemeenteraad
van Lochem bij elkaar om te praten over
het voorstel om samen met Ruurlo en
Borculo een onderzoek te gaan starten
naar een fusie. "In de gemeenteraad van
Lochem moeten ze een keuze kunnen
maken op basis van feiten. Daarom moe-
ten ze ook van onze argumenten op de
hoogte zijn en misschien leveren deze ge-
sprekken uiteindelijk toch nog wel onze
voorkeursvariant Lochem-Gorssel-
Vorden op", aldus de heer A.H. Boers.
Fractievoorzitter B. Brandenbarg (WD)
geloofde hier niet in. "Ik heb begrepen
dat Lochem helemaal niet geïnteresseerd
is in Vorden. Daarom stel ik voor om
maar gelijk met Hengelo en Steenderen
te gaan praten", aldus de heer B.
Brandenbarg. Het is bekend dat de WD
helemaal geen voorstander is om een sa-
menwerkingsverband aan te gaan met
Lochem en Gorssel. De WD was daar-
om ook vorige week dinsdag de "lachen-
de derde" omdat de gemeenten Hengelo
en Steenderen afgelopen maand de deur
hebben open gezet voor Vorden.

De Vordering viert
20-jarig bestaan
De katholieke basisschool De Vordering
viert op 21 en 22 juni haar twintig jarig
bestaan. De festiviteiten gaan op vrijdag
21 juni van start met een reünie voor alle
oudleerlingen en oudleerkrachten.
Tijdens deze avond zullen er allerlei foto's
te bewonderen zijn uit de afgelopen twin-
tig jaar en worden er dia's en een video-
film gedraaid. Op zaterdag 22 juni is er
een braderie in en rondom de feesttent
op het schoolplein aan het Jebbink. Het
jubileumweekend wordt op zaterdag-
avond afgesloten met een disco voor de
schooljeugd en een feestavond voor de
ouders van nu.

Limonadeconcert
Sursum Corda
in Dorpscentrum
Muziekvereniging Sursum Corda houdt
op zaterdagmiddag 15 jun i een
Limonadeconcert in het Dorpscentrum.
Dit concert is bedoeld voor alle kinderen
in Vorden. Op deze manier kunnen ze sa-
men met hun ouders kennis maken met
alle onderdelen van muziekvereniging.
Bij Sursum Corda kunnen de kinderen al-
le kanten op. Ze kunnen lid worden van
de majorettes, blokfluitles nemen of lid
worden van de malletband of het mu-
ziekcorps. De toegang tot het limonade-
concert is gratis. Zie ook advertentie.

Hervormde Gemeente
Zondag 16 juni Bediening van de Heilige Doop 10.00 uur
ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag ld juni 10.00 uur ds. H. van Veen, Apel-
doorn.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 16 juni 10.00 uur ds. H.A. Speelman, Viering
H.A.; 19.00 uur ds. H.A. Speelman, Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaierdag 15 juni 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 16 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 juni 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 16 juni 10.00 uur Gebedsviering, dameskoor.
Weekendwacht pastores: 16-17 juni Pastoor J. van
Zeelst, tel. 55 17 35.

Huisarts 15-16 juni dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel
55 24 32.
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 afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 15-16 juni J.H.
(0573) 25 14 83.
Spreekuur alleen voor s
zondag 11.30-12.00 uur

oorn, Lochem, tel.

allen zaterdag en

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19J^ur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleder^^Fiele dag; voor an-
deren 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-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend 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 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

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

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m

vri j . t M tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige /.iken op jfspraA Iel . (0575) 40 14 oO.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bttro voor thuiaxrplfging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Wni/nsu-i/l tel (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-KT30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

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, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20T30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, 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 Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00 - 12.00 uur.
Tafeltje Dek-Ie
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

Tafeltje Dek-Je
Ma. t/m vr. russen 9.00 en 10.00 uur. Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Een echte

jagerskijker
met hard gecoate lenzen
Voor grotere lichtdoorlaat en helder
gezichtsveld in de selectiemerken Tasco,
Prismatic, Bresser en Steiner.

steeds doeltreffend!

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 - VORDEN
Tel.(0575)551272

SCOOR EN WIN

Blü OPEL
SCOORT U ALTIJD!

VA K ANTI E-
NTROLE
TS f 3l ^^ ,,•.'•31

e- WISSELINK e
Zutphen, Vispoortplein 4, tel. (0575) 5l 46

Na 18.00 uur tel. (0575) 45 12

Met vaderdag zeker een succes
zo'n lekkere vaderdagsallade

f8,95voor

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

lekker gekruid 1 kilo f 6,95

DONDERDAG

10 barbecue
worstjes
1 tientje

MAANDAG/DINSDAG

4 SAUCIJZEN EN
4 VLINDERVINKEN

samen f 8,95

VERSE WORST
1 kilo f 6,95

WEEKEND
GEPANEERDE

SCHNITZEL
per stuk f 1,50

EK-BURGER
per stuk f 1,00

WEEKSPECIALITEIT
GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON
LEKKER

100 gram f2,85

gratis kruidenboter

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden gehakt gekookte
lever, magere schouderham,
leverkaas, gekookte worst

snijworst

100 gram f 1,00

SMULLERS OPGELET

Entre cöt e-reepjes
5 min. roerhakken, verrassend lekker

100 gram 2,45

Let op onze dagaanbiedingen

Profiteer mee
met.

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Nieuw
op de markt

den

van der Linden-KI
voor al uw

luisHoucfelijke artikelei

a.s. w. ijtihg• ^y

stofz akken

*

(êtrouwd)

Wie-j neudigt oe uut veur de receptie umda-j:

net te weinig punten hadde-n
veur 's aovênds

B dan ok de meugelijkheid hebt umme
ons te feliciteer'n

B ok wel van een borreltje holt

Peter en Els Hummelink
Mosselseweg 7 7261 KN Vorden.
Doar geve wie-j ok de receptie op vr i-j dag 21 juni.
Ie bunt welkom vanaf 17:3O uur tot 19:OO uur
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GESLAAGD?!
HUUR

EEN TAP

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

JHf
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

IS C(C.

Brinkhorst l
7207 BC. ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
^ (0575) 5228 16

BDVAG

Avondvierdaagse
17 t/m 20 juni

Vertrek 18.30 uur bij
de Dorpsschool

Opgave:
Tonny Linnenbank, Het Kerspel 21
Tocelle Jansen, H. van Bramerenstraat 4
Bertie Klein Brinke, Brinkerhof 33

Monuta V
A/s de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar



Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Roos
EVA WILLEMUN

3 juni 1996

Hans en Marjanne
Grube-Snoeijink

De Haar 34
7251 CG Vorden

Een glimlach op je gezicht,
een vrolijke geest en
een gelukkig en gezond leven.
Daar willen wij alles voor geven.

Op 4 juni 1996 is mijn zusje
en onze dochter geboren.

NOÊLLE BERTHE
HENRIÊTTE

Wij noemen haar

Noëlle

Zij weegt 3510 gram
en is 49 cm lang.

Hans en Henriëtte
Weenk-Groot Roessink
Jordy

Brandenborchweg 7a
7251 MC Vorden
Tel. (0575) 55 65 56

Wij rusten van 12.30 tot 14.30 uur
en na 21.30 uur

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regelsjelkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Dierentehuis 'De Brons-
bergen' Zutphen Open huis
en tweedehandsmarkt. Vrij-
dag 14 juni van 15.00-20.00
uur en zaterdag 15 juni van
10.30-15.00 uur

• Roelie nog 3 nachtjes sla-
pen en dan?

• Gevraagd voor zaterdags
en event. vakanties: techni-
sche hulp. Leeftijd vanaf 16
jaar. Omgeving Hengelo (G.).
Brieven onder nr. V12-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Vermist: schildpad. Bij
aantreffen a.u.b. bellen tele-
foon 55 22 80

• Te koop aangeboden: 4-5
pers. caravan. Eigen gewicht
565 kg, as-belasting 740 kg.
Incl. koelkast en kachel. Prijs
f 1250,-. Tel. (0575)5511 16

• Gezocht: tuinman/klusjes-
man (vutter of wao-er) in bezit
van rijbewijs. Te Velthuis, tel.
(0575) 55 32 13

• Te koop: gebruikte eiken
keukenopstelling, linker-
been 300 cm, rechterbeen
200 cm. Vraagprijs f 950,-
incl. oven, kookplaat en
afzuigkap, zeer mooi. Tel.
(0575) 55 30 81 b.g.g. (0575)
55 19 61

• Schoenaker en CCK orga-
niseren: Kranenburgs Volks-
feest met 8 kermisattracties.
14-6 House Disco 20.00 uur;
15-6 Vogelschieten 18.00
uur, inschrijving deze week bij
Schoenaker; 15-6 Bal met
'Festival' 20.00 uur; 16-6 Bal
met 'Die Vier' (voorheen de
Sunstreams) 18.00 uur. Veel
plezier op ons Volksfeest

Boudewijn Kortboijer
en
Wilma van der Bent

gaan trouwen op vrijdag 14 juni 1996
om 12.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden.

•~

Ons adres is:
Brinkerhof 3
7251 WZ Vorden

Verdrietig maar dankbaar voor wat hij voor ons is
geweest, delen wij mee dat in vrede van ons is
heengegaan mijn lieve dappere man, onze vader
en grootvader

SJOERD HANSEN AARTSEN

Geboren 10 december 1909 te Vorden.

H. Aartsen-Bijenhof

Gerke en Wim van den Dool-Aartsen
Nienke en Eelco
Hermine en Mare
Sjoerd

Carin en Joost Vogtiander-Aartsen
Nils en Karien
Marrit
Lars

Janneke en Jan de Gruijter-Aartsen
Rik
Iris en Berry

7 juni 1996
Het Jebbink 44
7251 BN Vorden

Johan en Marijke Aartsen-Ribbers
Sjoerd
Albert-Jan

De teraardebestelling
plaatsgehad.

'/ love you until the end of my H f e'
Sjoerds lijfspreuk

ft in besloten kring

Heden werd uit ons
beste zwager en oom

weggenomen onze

SJOERD AARTSEN

J.W. Bijenhof
J.Z. Bijenhof-Bruins
G. Eggink-Tjoonk
Neven en nichten

7 juni 1996

Het laatste beetje is nu op.
Veel was er te verduren ...

Wij leven mee met het gezin van onze medewer-
ker, Martien Beuken, nu hun 22-jarige zoon en
broer

MANUEL

na een jarenlange slopende ziekte is overleden.
De altijd blijde Manuel zal een blijvende plaats in
onze herinnering houden.
We zullen hem missen.

Namens Wim Polman interieurs:
Wim en Ali
Hun kinderen en
hun medewerkers

Vorden, 7 juni 1996

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken
vqor uw hartelijk medeleven na het overlijden van
mijn lieve man

ARIETEERINK

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze
wijze onze oprechte dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
Fennie Teerink-Weggemans

Vorden, juni 1996

Vaderdag kan
niet meer stuk

3 BIEFSTUKKEN
voor
Gegrilld spek
100 gram

Gebraden rosbief
100 gram

Russisch ei
per stuk

149
Keurslageibrochette ^95

249

5

100 gram

93 Zwiebelspeck
100 gram

35

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 ̂ prden - Tel. (0575) 55 13 21

KEURSLAGER

'De Heer is mijn Herder'

In dankbare herinna^g aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, delw^vij ü*mede, dat van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

HENDRIK GOSSELINK
WEDUWNAAR VAN G. BRANDENBARG

op de leeftijd van 90 jaar.

Dronten:
Vorden:

Vorden:

Vorden, 8 juni 1996
'De Wehme'

J.A. Gosselink-Oosterink
H. Gosselink
J. Gosselink-Maalderink
A.H. Zweverink-Gosselink
G.J.W. Zweverink
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
A.H. Zweverink-Gosselink,
Hengeloseweg 3, 7251 PA Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 13 juni om 11.00 uur in de Ned. Herv. kerk te
Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaats-
vinden om 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Te koop: aardappelen
(Surprise en Bildstar), spits-,
bloem-, rode-, witte-, sa-
voye-, spruit- en boeren-
koolplanten. Sla-, andijvie-
en rode bietplanten. To-
maten- en komkommer-
planten. Verse groenten
o.a. sla, andijvie, spitskool
en bloemkool. Milieubewust
geteeld. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• Schoenaker en CCK orga-
niseren: Kranenburgs Volks-
feest met 8 kermisattracties.
14-6 House Disco 20.00 uur;
15-6 Vogelschieten 18.00
uur, inschrijving deze week bij
Schoenaker; 15-6 Bal met
'Festival' 20.00 uur; 16-6 Bal
met 'Die Vier' (voorheen de
Sunstreams) 18.00 uur. Veel
plezier op ons Volksfeest

• Gevraagd: oude antieke
spullen voor de veiling.
Tel. (0575) 551673, 551961,
553081

• Gevraagd: handige jonge-
man voor de zaterdag.
B.J. Leisink, Toldijk, tel. (0575)
45 21 71



• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 4 juni 1996 hebben burgemeester en
wethouders vergunning veneend aan:
Kettelerij v.o.f. voor het vernieuwen van
een kantoor op het perceel Addinkhof
16 te Vorden:
de heer P.J.M. Balvert voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel de
Voornekamp 5 te Vorden.
de heer H.J. de Groot voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel de
Voornekamp 3 te Vorden.
de heer J.H. Eisink voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel de
Doeschot l te Vorden.
mevrouw H. Meiberg-Pöppinghaus
voor het uitbreiden van een woning op
het perceel Ambachtsweg 12 te Vorden.
de heer M. Willemsen voor het geheel
slopen van een schuur op het perceel
Mispelkampdijk 5 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

/Wc
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'OONRIJPMAKEN VAN DIVERSE WEGEN IN HET PLAN
ADDINKHOF.

Maandag 17 juni aanstaande start het woonrijpmaken van de volgende wegen in het
plan Addinkhof:

Addinkhof (tussen de Voornekamp en de Laegte);
de Doeschot (tussen de Koppel en de Laegte); 4fc
de Koppel;

- de Laegte.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
het herstraten van de wegen;
het aanbrengen van trottoirs; . A ^^
het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersmaatre^Wen;
het afwerken van de groenstroken;
het inrichten van een speelterrein.

De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken, afhankelijk van het weer. De werk-
zaamheden gaan gedurende de vakantieperiode door.
Gedurende een gedeelte van deze periode zullen de bovenstaande wegen voor het
doorgaande verkeer gestremd zijn.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, om de hinder voor aanwonenden
zoveel mogelijk te beperken.
De groenvoorzieningen worden dit najaar aangebracht.

NLEVEREN MEDICIJNEN BIJ APOTHEEK WEER MOGELIJK

Vanaf heden kunt u.weer oude medicijnen inleveren bij de apotheek. Burgemeester
en wethouders hebben van de regio Stedendriehoek hiervoor alsnog toestemming
ontvangen.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Bouwadres Datum Omschrijving
ontv.

Naam

W.L. den Hoed Gazoorweg 2 31-05-96
Vorden

F. de Vries Het Hoge 6 03-06-96
Vorden

G.W. Plijter Prins Bernhard- 04-06-96
weg 5, Vorden

E. Bulten Het Hoge 29 05-06-96
Vorden

A.F.H.M. Derks Ruurloseweg 64 05-06-96
Vorden

verbouwen van een woning
met schuur

verbouwen van een woning

verbouwen van een caravan-
stalling/schuur

bouwen van een garage/
berging

verbouwen van een gasterij

EBRUIKSROOSTERS SPORTHAL 'T JEBBINK1996-1997

Binnenkort starten de beheerders van sporthal 't Jebbink de voorbereidingen voor
het samenstellen van de gebruiksroosters voor de sporthal voor het seizoen 1996-
1997. Diverse reguliere gebruikers (particulieren, verenigingen) hebben aanvraagfor-
mulieren ontvangen waarop zij kunnen aangegeven welke uren zij in het seizoen wil-
len gebruiken. De sporthal is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 23.00 uur
en op zaterdag en zondag van 08.00 tot 18.00 uur geopend. De sporthal kunt u huren
voor sportactiviteiten van of bij verjaardagspartijtjes, buurtverenigingen, sportvereni-
gingen en particulieren. Voor het gebruik overdag gelden speciale, lagere tarieven.
Daarnaast gelden ook voor zwerfuren (lege uren in de roosters) aantrekkelijke tarie-
ven. In de sporthal bevinden zich naast de gebruikelijke sporttoestellen en -voorzie-
ningen onder meer van een Vari-gy m installatie (een toestel met veel opbouwmoge-
lijkheden, kan onder meer voor apekooi gebruikt worden) en veel klein spelmateri-
aal (bijvoorbeeld tchoukbal, hockeymateriaal, diverse werpspelen, badmintonmateri-
aal, tafeltennismateriaal, fitnessmateriaal en steps).
Wanneer u geen aanvraagformulier heeft ontvangen en in het seizoen 1996-1997
gebruik van de sporthal wilt maken of wanneer u inlichtingen over het gebruik van
de sporthal wilt, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de sporthal. De
sporthal is dagelijks geopend van 08.30 tot 22.30 uur. Het adres van de sporthal is :
het Jebbink 13, 7251 BH Vorden. De beheerders zijn telefonisch bereikbaar onder
nummer 552445. De aanvraagformulieren moet u vóór l jul i 1996 bij de beheerders
inleveren.

OUWEN TUINHUISJE HOETINKHOF 281

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid van artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan plannen voor:

het bouwen van één tuinhuisje aan de Hoetinkhof 281, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K, nr. 5063 gedeeltelijk.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 13 juni 1996,
gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen •tt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

NKRU1DBESTRIJDING OP WEGEN EN TROTTOIRS

§ *
t gemeentewerken met de onkruidbestrijding op wegen

en trottoirs.
Het onkruid wordt bestreden met een chemisch produkt. Enige schade aan het milieu
is daarbij onvermijdelijk.

De medewerkers zullen echter niet spuiten op die gedeelten die schoon zijn. Wilt u
derhalve voorkomen dat voor uw woning het onkruid met gif wordt bestreden, dan
kunt u zelf de weg of het trottoir schoonmaken.

IL1TAIRE OEFENING

Van 17 tot en met 19 juni aanstaande vindt er een militaire oefening plaats van het
101e tankbataljon te Amersfoort. Men maakt gebruik van 4 rups-, 11 wielvoertuigen
en losse munitie.

EN STINKENDE GROENE CONTAINER??

het groente-, fruit en tuinafval in de groene container kan gedurende warme perio-
den leiden tot onaangename luchtjes. Voor sommigen is dit aanleiding om in de
warme zomermaanden minder nauwkeurig afval te scheiden. Er zijn meerdere oplos-
singen om wat aan deze onaan-gename luchtjes te doen, bijvoorbeeld:

- door een papieren zak te gebruiken, waardoor de container schoon blijft en stank
wordt voorkomen;
- door een zetmeel zak te gebruiken waardoor het composteringsproces wordt ver-
traagd en de container schoon blijft;
- door het gebruik van kattebakkorrels (met milieukeur) die vocht absorberen waar-
door stank wordt voorkomen;
- door het gebruik van vloeibare of poedervormige middelen voorzien van een sterk
ruikend parfum, waardoor ook insecten worden geweerd.

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

De chemo-car
rijdt weer rond

in Vorden.
2e informatie pagina

van de gemeente.



HUIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL INDE GEMEENTE VORDEN.
In de periode van 21 tot en met 28 juni vindt weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in het hele gebied van de gemeente Vorden.
Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de buurt komt. U ontvangt hierover dit jaar geen huis-aan-huis brief.

HOE GAAT DE HUIS-AAN-HUIS
INZAMELING IN Z'N WERK?

* De huis-aan-huis-inzameling zal
plaatsvinden met behulp van de che-
mocar. De chemocar rijdt stapvoets
door de straten en meldt zijn aanwe-
zigheid met behulp van een geluids-
installatie.

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

Mocht u nog vragen hebben, belt u dan:
de Regionale Afval-Informatielijn van
Regio Stedendriehoek,
tel. 0570 - 637755, russen 9.00 - 12.00 en
13.00 -15.00 uur.

INWONERS VAN HET BUITEN-
GEBIED MOETEN TELEFONI-
SCHE AFSPRAAK MAKEN!

In het buitengebied wordt niet huis-aan-
huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer
uw woning buiten de bebouwde kom
van Kranenburg, Vierakker, Vorden,
Wichmond staat. Hier wordt huishoude-
lijk chemisch afval opgehaald na telefo-
nische afspraak via de Regionale Afval-
Informatielijn van de regio Stedendrie-
hoek; telefoonnummer: 0570-637755
(van 9.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur).
Tot uiterlijk maandag 24 juni kan een
afspraak gemaakt worden. Aan de hand
van alle doorgegeven adressen wordt een
route samengesteld. Daarom is nu nog
niet precies bekend wanneer de chemo-
car bij u langs zal komen; u ontvangt
hierover nader bericht.

WAT IS WEL EN WAT IS GEEN
HUISHOUDELIJK CHEMISCH
AFVAL?

Onder huishoudelijk chemisch afval
verstaat men bijvoorbeeld: lege batterij-
en, verfresten, afgewerkte olie, bestrij-
dingsmiddelen, defecte spaarlampen en
TL-buizen. In de meeste gevallen is
huishoudelijk chemisch afval herken-
baar aan het hieronder afgebeelde teken
van de mini-container met het kruis
erdoor.

* Lege plastic verpakkingen van bij-
voorbeeld shampoo, (af-)wasmiddel
of schoonmaakmiddel zijn geen
huishoudelijk chemisch afval. U
hoeft deze lege verpakkingen dus
niet apart te bewaren en mag ze in de
grijze mini-container doen.

* Gewone gloeilampen mogen in de
grijze mini-container.

* Van cosmetica vallen alleen nagellak
en remover onder het huishoudelijk
chemisch afval; dit vanwege de
schadelijke oplosmiddelen.

* Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk
chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben geze-
ten. Er worden tegenwoordig nauwe-
lijks nog schadelijke drijfgassen in
spuitbussen toegepast. Een spuitbus
met slagrojfl^
resten is ̂ R
bijvoorbeeld
geen huishou-
delijk che-
misch afval,
een (i

WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:

vrijdag 21 juni wijk l
ten oosten van de Almenseweg / Burg. Galleestraat / Raadhuisstraat en
Nieuwstad (exclusief genoemde straten)

maandag 24 juni wijk 2
ten westen van de Almenseweg / Burg. Galleestraat & ten noorden van de
Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)

dinsdag 25 juni wijk 3
ten zuiden van de Zutphense weg & ten westen van de Raadhuisstraat /
Nieuwstad (inclusief Raadhuisstraat)

donderdag 27 juni wijk 4
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet
geweest is + kern Wichmond + kern Kranenburg

spuitbus
bestrijdings-
middelen wel.

Gouden speld voor Theo Wieggers

Bedrijfsverzorger Theo Wieggers (59) uit Vorden is met de vut gegaan. Afgelopen vrijdag kreeg hij door de Coöperatieve Vereniging Agrarische
Bedrijfsverzorging een receptie aangeboden in zaal De Herberg. Tijdens deze receptie ontving hij de gouden speld van de vereniging. Wieggers was 25 jaar
in dienst van van de CVAB en heeft zijn werk altijd met heel veel plezier gedaan. "Heel veel mensen in Vorden weten volgens mij helemaal niet wat voor
een werk ik deed. Misschien komt dat doordat een bedrijfsverzorger geen eigen boerderij heeft. Hij moet altijd invallen als gevolg van ziekte of een ongeval.
Wat dat betreft is het altijd een hele dankbare taak geweest om bedrijfsverzorger te zijn. Want het werk op een boerderij gaat door. Ook bij ziekte. En dan
is het fijn voor een boer dat er een vervanger is", zegt hij. Aan hobby's heeft Wieggers geen gebrek. "Nee, ik mag graag fietsen, wandelen en tuinieren. Wat
dat betreft hoef ik mij niet te vervelen nu ik met de vut ben".

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van de
Ned.Bond van Pi. vrouwen gaan dinsdag
18 juni op reis. Die dag worm een bezoek
gebracht aan het zijde-museum "Terzijde"
in Wouw bij Roosendaal. Daarna wordt
in Prinsenbeek de droogbloemboerderij
"Kooy" bezocht. Hier is van alles te zien
op het gebied van droog-en zijdebloe-
men.

Eerste volksfeest
in Kranenburg
van 14 tot 16 juni
In samenwerking met het Cultureel
Collectief Kranenburg houdt eigenaar
Harry Derks van Gasterij Schoenaker van
vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni een
volksfeest in Kranenburg. Op het terrein
van Schoenaker zullen dit weekend di-
verse kermisattracties komen te staan zo-
als een schiettent, een draaimolen en au-
toscooters. Volgens Harry Derks werd
het tijd dat Kranenburg haar eigen volks-
feest kreeg. 'Alle buurtschappen in deze
regio hebben een eigen kermis. Kranen-
burg kan wat dat betreft niet achter blij-
ven", aldus de heer Derks.

Het volksfeest in Kranenburg gaat op
vrijdagavond van start met een housepar-
ty. Op zaterdag 15 juni staat het traditio-
nele koningschieten op het programma, 's
Avonds is er in de zaal van Schoenaker
een dansavond met medewerking van het
amusementorkest Festival. Ook op zon-
dagavond kan er gedanst worden.
Hiervoor heeft Harry Derks het dansor-
kest "Die Vier" gecontracteerd. Zie ook
advertentie.



Kenteken graveren
tegen autodiefstal
donderdag a kt i e in Vorden

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

In 1995
al meer dan 100 auto's
per dag gestolen!
In 1994 verdwenen er 35.000 auto's in Nederland. In de eerste zes maanden van
1995 waren dat er al weer meer. Veel gestolen auto's verdwijnen in een mum van tijd
over de grens, met andere papieren en voorzien van buitenlandse kentekenplaten.
Het percentage voertuigen dat nooit meer terugkomt blijkt het grootst te zijn in de
kleinere gemeenten.

Op aanraden van de. politie en verzekeraars wordt tegenwoordig ook het landente-
ken NL samen met het kenteken in de ruiten gegraveerd. Indien de auto toch van
een vals kenteken is voorzien, is de auto ook in het buitenland en aan de grens
direkt als een gestolen auto herkenbaar.

Deze week houdt het snelle kwaliteitsteam van Automark, dat al tien jaar in
Nederland professioneel kentekens graveert, speciaal in Vorden een:

AKTIE KENTEKEN GRAVEREN
Door de snelle werkmethode zijn er geen wachttijden en hoeft u geen afspraak te
maken. Het aanbrengen van de gravures kost slechts enkele minuten. Het grave-
ren van het kenteken met NL kost f 25,- per auto. Dit is inklusief 2 waarschu-
wingsstickers op de voorportieren. Jfc
Voor f 10,- extra kunt u een speciale reflektielaag over cw gravures laten aan-
brengen, waardoor deze ook bij regen en 's-avonds bij weinig licht goed zicht-
baar 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 13 juni
van 9.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van de Markt.

Lef op de gele tent van Automark

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

Een dag
om vader
eens
lekker
in het
zonnetje
tezetten

oogstrelend,

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven,
Door geavanceerde

apparatuur en
gekwalificeerde

vakmensen wordt
n i els m eer aan het
toeval overgelaten

Oogstrelend
drukwerk is
daarvan het

resultaat in het
besef dat wij
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteitvan uw

.drukwerk.

Wij zijn daarin
partner.

Ledenvergadering

DRUKKERIJ
WEEVERS

GESLAAGD?!

1 METER
GEBAK

deelt lekker uit!
)

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

AFDELING
HENGELO/VORDEN/WARNSVELD

Op donderdag 20 juni
om 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden

AGENDA
- Opening
- Notulen
- Inleiding door een hoofdbestuurslid
- Bespreking jaarverslag 1995
- Rondvraag
- Sluiting

Het bestuur

Overweg 16
Tel. 0575 - 553433

GOED NIEUWS VOOR DE

DOE HET ZELVER

CetaBever

'Kleur in kaart':

een boek vol met

praktische informatie

over voorbewerking,

gereedschap, tips van

de vakman en over het

uiteindelijke schilderwerk.

NU EXCLUSIEF VOOR VADERDAG:
CETABEVER 'KLEUR IN KAART'
VOOR SLECHTS ƒ19,95

bieding i\
ui 15 |uni

aanstaande

•xaecoN-
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

(0575) 55 12 61

SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19



Zes teams van VTP kampioen

De Tenniscompetitie 1996 is voor VTP bijzonder succesvol verlopen. Er konden na afloop van de competitie maar liefst zes teams gefeliciteerd worden met hun behaalde kampioenschap. Bovendien wist het Zondag
Heren l team met hun tweede plaats een promotie in de wacht te slepen. De kampioenschapsteams Heren l en 2, Dinsdag dames 2 en 3 en Woensdag Junioren jongens l en 2 werden op zaterdag l juni tij-
dens een feestelijke competitieafsluiting door het bestuur van de vereniging in de bloemetjes gezet. Voor de junioren.(zie foto) volgen er nu nog promotiewedstrijden. Deze ivorden gespeeld op woensdag 12 juni in
Vorden en Hardewijk.

Collecte
Van 17 tot en met 22 juni wordt de 50e
Anjeractie van het Prins Bernhard Fonds
en de Regionale Anjerfondsen gehouden.
Doelstelling van deze fondsen is het sti-
muleren van cultuur en natuurbehoud.
Jaarlijks worden door het Prins Bernhard
Fonds en de Anjerfondsen meer dan
3.000 projecten mogelijk gemaakt. De
projecten variëren van theaterprodukties
tot aankopen voor musea. Het
Anjerfonds Nederland besteedde vorig
jaar 1.427.000 aan vijfhonderd verschillen-
de projecten.

Amnesty
De afdeling Vorden van Amnesty Inter-
national is teleurgesteld over het feit dat
de schrijfavonden de laatste maanden
door te weinig mensen is bezocht.
Daarom heeft de werkgroep Vorden be-
sloten om in september aanstaande meer
aandacht te besteden aan het thuis schrij-
ven van brieven. Mensen die thuis brie-
ven willen schrijven kunnen voorbeeld-
brieven thuisbezorgd krijgen die alleen
maar overgeschreven hoeven te worden.
De brieven kunnen geschreven worden
op een tijd die de "schrijver" zelf het bes-
te uitkomt. Men kan kiezen uit
Engelstalige of Nederlandse brieven.
Voor nadere informatie en opgave kan
men in Vorden bellen met Ank
Wallenburg (55 23 37) of Jo Beek (55 18
01) en voor Wichmond met Leni Lamers
(44 13 41).

Woensdag 12 juni gaat een avondwande-
ling van start over het landgoed Walien.
De wandeling wordt geleid door de heer
J. Curre, opzichter van het landgoed en
duurt ongeveer twee uur. Het vertrek is
vanaf de bushalte tegenover het landhuis
Walien aan de Lochemseweg.
Het landgoed is een van de landgoederen
die de Vereniging Natuurmonumenten in
de Graafschap in bezit heeft. Het bestaat
voornamelijk uit aangeplant bos. Een
avondexcursie is een buitenkans om on-
gewone dingen te beleven. Schemer-
gasten zijn bijvoorbeeld reeen, vleermui-
zen en uilen. De vleermuizen profiteren
van de holtes in de aanwezigen oude ei-
ken en dennen. De kosten voor deze
wandeling bedragen twee gulden voor le-
den van Natuurmonumenten en twee
gulden voor niet-leden. Kinderen betalen
een gulden.

Geslaagd

Horecabond FNV
Medewerkers in horeca, recreatie en cate-
ring kunnen op dinsdag 18 juni alles te
weten komen over hun salaris. De afde-
ling Zutphen van de Horecabond FNV
houdt op deze dag een informatiemiddag
in het IJsselpaviljoen in Zutphen. De in-
formatiemiddag is bedoeld voor zowel
leden als niet-leden.
Iedereen zit wel eens met een vraag. Op
hoeveel vakantiedagen heb ik nu eigen-
lijk recht? Als ik overgewerkt heb, krijg ik
dan vrije tijd terug? Hoeveel extra krijg ik
op zondag betaald? Ben ik eigenlijk wel
ingedeeld in de juiste functie? Bovendien
is het actueel j^fc het staat met de onder-
handelingen ^rer de nieuwe cao. Voor
dat soort vragen kan iedereen bij de ho-
recabond FNV aankloppen. Wie een sala-
risstrookje meeneemt kan alles ook laten
narekenen. De computer staat tijdens de-
ze middag k l f c Z i e ook advertentie.

Mirjan Gerritsen uit Wichmond is vorige
week geslaagd voor het vakdiploma
Drogist. Ze deed haar examen in
Amsterdam,

Keurslagerij van
Dick Ylogman
weer goedgekeurd
Het bedrijf van Keurslager DJ. Vlogman
uit Vorden is ook dit jaar op een onver-
wacht moment gekeurd door een keur-
meester van de Nederlandse vereniging
van Keurslagers. De uitslag van deze keu-
ring was goed en dat betekent dat
Vlogman zich een jaar langer Keurslager
mag noemen.
De 600 Keurslagers in Nederland worden
jaarlijks gekeurd op punten als hygiëne,
assortiment, versheid, kwaliteit, vakman-
schap en service. De normering op basis
waarvan wordt beoordeeld is vastgesteld
door de vereniging van Keurslagers. In
het "Keurslager Formule Handboek" is
die normering vertaald naar een instruc-
tie voor de bij de vereniging aangesloten
ondernemers. Door de jaarlijkse bedrijfs-
keuring wil de vereniging de consument
een waarborg geven bij het kopen van
vlees en vleeswaren bij de keurslager al-
tijd mag worden gerekend op betrouw-
baarheid, klantvriendelijkheid en kwali-
teit.

Vrouwen Medler
Op 4 juni hadden de dames van het
Medler hun jaarlijkse uitstapje. Op het
programma stond een bezoek aan de
marsepeinmakerij in Nieuw Vennep. Hier
wrden de dames met koffie en gebak ont-
vangen, waarna een demonstratie van het
maken van marsepeinfiguren te zien was.
Na afloop kon er geproefd en gekocht
worden. In Montfoort werd de lunch ge-
nuttigd, waarna de reis werd voortgezet
met een bezoek aan de zuivelboerderij
"Doruvuel" in Bloklan. De dag werd in
Valburg met een diner afgesloten.

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

(ADVl-KlTNUli)

Weekendrecept
Vlogman
Schotse bicfstuj^
Bereidingstijd: 20 minuten.
Marineertijd: 1-6 uur.

Benodigdheden voor 4 personen:
4 biefstukken van 150 gram, 6 eetlepels sojasaus, l eetlepel whisky, zwarte
peper uit de mole^KOO gram kleine champignons, 2 eetlepels citroensap,
2 gepelde tomaten^/2 theelepel oreganopoeder of gedroogde blaadjes, 100
gram roomboter, zout, enkele gewassen en gedroogde blaadjes, veldsla of
andijvie

Benodigd keukengerei: koekepan met dikke bodem, vuurvaste schaal, jus-
kom

Bereidingswijze:
1. Vermeng de sojasaus met de whisky en een flinke mespunt peper. Leg

daar de biefstukken in en zet de om afgedekt tenminste l uur op een
koele plaats.

2. Was, tegen het einde van de marineertijd van het vlees, de champignons
en verwijder daarbij de harde en donkere delen. Sprenkel het citroensap
over de champignons.

3. Verwijder het kroontje van de tomaten, snijd ze overdwars door en
strooi de oregano op de snijvlakken.

4. Smelt 20 gram van de boter en laat de tomaten daarin even zacht wor-
den. Neem ze uit de pan en bewaar ze op een warme plaats. Smoor in de
gebruikte boter de champignons op een laaggedraaide warmtebron.
Bestrooi ze met wat zout. Doe een deksel op de pan. Verwarm een vuur-
vaste schaal.

5. Neem de biefstuk uit de marinade en laat ze even uitdruipen. Dep het
vlees droog met keukenpapier. Smelt in de koekepan de rest van de boter
en bak daarin het vlees zodra de boter heet is; op een hooggedraaide
warmtebron wordt het vlees in ongeveer 6-7 minuten aan twee zijden
bruin gebakken. Druk het vlees met de bolle zijde van een lepel plat
tegen de bodem van de koekepan als de biefstuk iets meer gaar moet
zijn.

6. Leg de biefstukken als ze mooi bruin van kleur zijn op de voorver-
warmde vuurvaste schaal. Blus de hete boter af met de marinade en 4
eetlepels water. Laat de jus even opkoken. Giet wat jus over de biefstuk-
ken en geef de rest er apart bij.

7. Gameer het vlees met de halve tomaten, de champignons en enkele
blaadjes andijvie of veldsla. Serveer bij het vlees gebakken aardappelen
of frites en stokbrood.

Wijntip:
Bij deze biefstukken smaakt een rode bordeauxwijn uitstekend. Dit kan een
eenvoudige volle wijn zijn of een 'chateauwijn', zoals een St. Emilion of een
Pomerol.

Tip van de kok:
Bak biefstuk altijd in een pan met dikke bodem. Laat de pan en de boter
goed warm worden en bak het vlees op de hooggedraaide warmtebron eerst
aan de ene en daarna aan de andere zijde mooi van kleur; de biefstuk blijft
dan van binnen mooi rood. Wanneer de biefstuk bij aansnijden roze moet
zijn, wordt het vlees iets langer op een lager gedraaide warmtebron gebak-
ken. Gameer de biefstuk eventueel met een klontje boter.

slager vlogman



THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

flapper Bij \
u thuis l

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
• Wij halen u op en doen uw .

haar bij ons in de salon
(Ophaalkapper)

Ifbelt... fMy'komen !

i HEERSINK haarmode i
j zutphenseweg 21 vorden j
' «(0575)551215

NU ELKE AVOND KOOPAVOND
behalve zaterdag en zondag

Kom eens een avondje gezellig meubelen
bij MD Vorden-Meubelen

MEUBELEN

Verkoop uitsluitend op Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg), Vorden, tel. 0575-551030

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Óók op woensdag- en donderdagavond

Naar de kapper ?
ook dat kan bij...X l n c l i K > r

Hciiuty
vorden

(Leden Ind(K)r Spon Vordrn l()% koning)

Overvvcg l o Vorden O575.553433

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

Jezus redt, geneest, bevrijdt
en geeft nieuw leven.

Zoekt u of wilt u dat ook, kom dan
naar de genezlngsdlenst van de
Levensstroomgemeente
op 13 Juni om 20.00 uur /n het
Nutsgebouw, Breegraven 1 te
Warnsveld

ORANJEFEEST

KEN
EN ACHTE

;A FÉ-R ESTAU RAMT

Zaterda

aanvang 19.30 uur

g i
15 juni:

Zaterdagavond 15 juni;

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

NIEUW!!

VOETBAL-
TOORTSEN

'n gezellig EK-gebakje

5 HALEN
4 BETALEN

P

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

'DE TOL'
nieuwe en gebruikte

kinderkleding
Openingstijden m.i.v. 26 juni
woensdag 9.30 tot 12.00 uur

A 13.30 tot 16.00 uur
^Rnderdag 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag 8.30 tot 12.00 uur
18.00 tot 21.00 uur

Kerkstraat 9a, Vorden
Tel. (0575) 55 19 56 (Janssen)

9 REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

een 10 voor

STUDIE
BEGELEIDING

BERKEL-B
nu 1O jaar

REÜNIE 6 OKT.

IJsselkade 27, Zutphen

I N F O R M A T I E

0575 - 541456/521819

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

WlfrHEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigatf|aas. Zelfstandig.

Narrorlijk verzorgen wij niet alleen uw be-
stellingen. We doen nog veel meer.
We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.

Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinder-
wetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.

Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR DE DEALERS

VAN HENDRIX

l> Hendrix
Officieel Hendrix-dealer:

Frans Evers
Wïttebrmkweg 9, 7021 KK Zelhem. Tel. (0314) 335745.

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
D
V

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

OF heeft programma voor
bezoek Amerikanen klaar

Maar liefst 149 jeugdige tennissers uit al-
le hoeken van het land namen de afgelo-
pen week deel aan het
Jeugdranglijsttoernooi. Onder soms tro-
pische omstandigheden werden maar
liefst 140 partijen op het prachtige
Vordense tennispark 't Overspoor afge-
werkt. Behalve dat er punten vergaard
konden worden voor de Nationale
Ranglijst, waren er voor de deelnemers
fraaie prijzen te winnen die danzij spon-
sors beschikbaar waren gesteld. Er ston-
den geen Vordenaren in de finales.

V o l l c \j b a

De in totaal 44 teams die de afgelopen
dagen mee hebben gedaan aan het door
Rabo en Dash georganiseerde volleybal-
toernooi voor straten, families en bedrij-
ven hebben heel wat zweetdruppels in de
bloedhete sporthal 't Jebbink achtergela-
ten. Desalniettemin werd er volop strijd
geleverd want bij dit soort toernooien
heeft "prestige" een diepe betekenis!
Intussen zijn de kaarten geschud en zijn
er nog acht ploegen in de strijd die elkaar
woensdag 12 juni in twee poules van vier
zullen bestrijden. In poule A komen uit
Pinokkio, Buikschuivers, De Zeilers en
Sonneveld. Poule B bestaat uit Gouwe
Ouwe, Stroo II, De Herberg en Rabo.
Donderdag 13 juni spelen de poulewin-
naars de finale, terwijl de nummers twee
om de derde en vierde prijs zullen strij-
den. Die avond worden tevens de finales
gespeeld uit de "verliezersronde".

V i s s e n

De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft voor de senioren een
kompetitiewedstrijd gehouden in de
Berkel. Er waren 18 deelnemers die in to-
taal 91 vissen vingen met een lengte van
22 meter en 96 centimeter. De uitslagen
waren als volgt: l J. Groot Jebbink 18
stuks - 3 meter 80; 2 A. Golstein 10 stuks-
3 meter 12; 3 H. Golstein 13 stuks- 2 me-
ter 94 cm. De volgende wedstrijd wordt
gehouden op 12 juni.
Verder was de Vordense hengelaarsver-
eniging "De Snoekbaars" de organisator
van de viswedstrijden van "De Ring". De
wedstrijden die in de Berkel bij Zwiep
werden gehouden trokken 75 vissers van
Hen verschillende visverenigingen. In to-
taal werden er 310 maatse vissen gevan-
gen met een totale lengte van 83 meter en
83 centimeter. De uitslagen waren als
volgt: l A.Hilverink, Gorssel 20 stuks- 7
meter en 14 centimeter;2 T.Verhoeven uit
Lochem 15 stuks- 5 meter 21; 3
M.Pelgrim, Apeldoorn 20 stuks- 5 meter
l cm; 4 K. Poelder, Gorssel 12 stuks- 3
meter 86; 5 v.d. Put, Apeldoorn 19 stuks-
3 meter 78 cm.
Tot slot hield de Vordense hengelaarsver-
eniging "De Snoekbaars" voor de tweede
keer in dit seizoen een wedstrijd voor de
jeugd. De vangst viel tegen. Slechts vier
jongelui slaagden erin een visje te ver-
schalken. De uitslagen waren: l C.
Lichtenberg 88 cm; 2 H. Arfman, 47 cm;
3 M. Eskes 42 cm; 4 M. Bleumink 19 cm.

Moto r s p o r

Zondagmiddag hield de VAMC "De
Graafschaprijders" de Achtkastelenrit
waarvoor 26 equipes aan de start versche-
nen. Bert Regelink en Harry Horsting
hadden een leuke rit uitgezet. Na afloop
maakte Jan Luiten de volgende prijswin-
naars bekend: Auto's A-Klasse: l H.
Cortumme, Toldijk 30 strafpunten; 2 H.D.
Hermsen, Goch 31; 3 WD. Wisselink,
Ruurlo 32; 4 H. Sijpkes, Stadskanaal 60;
5 H. Kleinreesink, Hengelo 62. B-Klasse:
l H. Wiersma, Winschoten 90 str.;2 G.
Reugebrink, Enschede 97; 3 W. Fleerkate,

Markelo 98; 4 G.J. te Veldhuis, Halle 121;
5 J.Van Wijk, Hoogeveen 121 strafpun-
ten. C-Klasse: l D. van Gorp, Vorden 6
str; 2 R.van Drenth Gieten 37; 3 W.
Hartman, Oldeberkoop 55; 4 M.
Maalderink, Toldijk 63; 5 A. Wessels,
Raalte 67 strafpunten.

// / v e n s p o r t

Leden van de P.V. Vorden hebben afgelo-
pen weekend deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Arras over een afstand van
318 kilometer. De uitslagen waren als
volgt: C. Bruinsma l, 8, 13 en 20; A en A.
Winkels 2, 6, 10; R. Eykelkamp 3; G en
H.Boesveld 4, 5, 11; W. Oldenhave 7, 18;
H.A. Eykelkamp en Zn 9, 12; M.
Olieslager 14; T. Wesselink 15, 16; A.A.
Jurriens 17,19. Tevens werd deelgenomen
aan een wedvlucht vanaf Orleans over
een afstand van 561 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: A.A. Jurriens l, 20; W.
Oldenhave 2, 9, 10, 16; T. Wesselink 3, 4,
11, 12, 14; C. Goedhart 5, 6, 8, 19; H.A
Eykelkamp en Zn 7, 13, 17; C. Bruinsma
15; E. Bruinsma 18.

Wiel e r s p o r t

De leden van RTV Vierakker-Wichmond
hebben de laatste weken weer aan diver-
se wielerwedstrijden meegedaan. Op
zondag 19 mei stond de Ronde van
Eerbeek op het programma. Bij de cyclo-
sportieven behaalde Ralf Vos een vierde
plaats. Andre Bargeman en Rudi Peters
werden respectievelijk zesde en achtste.
Op zaterdaa^| mei was de Ronde van
Lemelerveld^W de eindstreep was Jan
Brouwer uit Denventer de snelste bij de
cyclosportieven. Hij versloeg Andre
Bargeman en Reynold Harmsen van
RTV. In de Ronde van Oosterhout die op
26 mei werd^fchouden, belandde Andre
Bargeman nn^op het erepodium. Hij
moest genoegen nemen met een zesde
plaats. Rudi Peters werd vierde. Bij de
amateurs werd Wim Bosman 10e en
Edwin Maalderink 15e.
Op Tweede Pinksterdag stonden de dis-
trictkampioenschappen in Doodewaard
op het programma. Andre Bargeman
werd hier tweede bij de cyclosportieven.
Reynold Harmsen (6e) en Ralf Vos (9e)
deden het ook niet onverdienstelijk. Op
zaterdag l juni was er in Veenendaal een
koers voor veteranen 50+. Jan Pieterse
behaalde hier een verdienstelijke vierde
plaats. Op zondag 2 juni schreef Rudi
Peters de Ronde van Bemmel voor cyclo-
sportieven op zijn naam. Hij wist vrij ge-
makkelijk de eindsprint te winnen. Edwin
Maalderink werd op die dag vijfde in de
Rond van Klein Zwitersland voor elite-
en neo-amateurs. Verder stond op 2
maart een ATB-wedstrijd in Oosterbeek
op het programma. Winnaar werd Bart
Brentjens uit Haelen. Jan Weevers behaal-
de een verdienstelijke tweede plaats voor
Henk Dekker uit Doetinchem.
Op woendag 5 juni was de Ronde van
Doornspijk voor cyclosportieven. Rudi
Peters werd hier vierde terwijl Andre
Bargeman beslag legde op een zesde
plaats. Op vrijdag 7 juni werd Reynold
Harmsen zevende bij de cyclosportieven
in de Nacht van Hengelo.
Zaterdag 8 juni was er in Emmen op een
parcours van zes kilometer het
Nederlands kampioenschap voor cyclo-
sportieven. In een tropische temperatuur
gingen 130 renners van start. Het "regen-
de" lekke banden, waardoor al vroeg in
de koers enige favorieten af moesten ha-
ken. Nadat er een tropische regenbui met
onweer was losgebarsen en daardoor
veel renners afstapten, bleef er nog maar
een groep van 32 renners over. Uit-
eindelijk werd Andre van Reek de win-
naar van dit Nederlands Kampioenschap.
Ralf Vos was de enige wielrenner van
RTV die de eindstreep haald. Hij werd
22e.

De afdeling Vorden is de afgelopen we-
ken druk in de weer geweest om het pro-
gramma rond te "breien" zodat de jon-
gelui uit Amerika, die drie weken te gast
zullen zijn in Vorden, niet alleen een in-
druk van de Achterhoek mee naar de
States nemen, maar bovenal een totaal
beeld van ons kikkerlandje krijgen aan-
geboden.
Operation Friendship Vorden heeft al ja-
renlang een uitwisseling met onder meer
groepen uit Amerika. Vorig jaar zijn
Vordense jongeren in de States geweest,
waar zij gedurende drie weken bij gastge-
zinnen waren ondergebracht. Dit jaar zijn
de rollen omgedraaid en worden de
Amerikaanse jongens en meisjes hier bij
gastgezinnen gehuisvest. Door het on-
derbrengen bij gastgezinnen kunnen de
totale kosten behoorlijk "gedrukt" wor-
den.
Vrijdag 19 jul i worden de Amerikanen op
Schiphol opgehaald. Diezelfde dag staat
een ontvangst op het gemeentehuis in
Vorden op het programma, gevolgd door
een gezamenlijke broodmaaltijd.
Zaterdag 20 juli staat een fietstocht langs
alle gastgezinnen op het programma.
Zondag 21 juli en maandag 22 juli is er
een zomerkamp aan het meer bij de fa-
milie Graaskamp. Dinsdag 23 juli wordt
een klompenmakerij in de Keyenborg be-
zocht, gevolgd door een bezoek aan
Zutphen. Woensdag 24 juli staat een
rondleiding door Den Haag op het pro-
gramma, waarna donderdag 25 juli in

Enschede bekeken kan worden hoe
Grolsch het bier brouwt. Na een bezoek
aan Arnhem op vrijdag 26 juli, wordt die
dag afgesloten met een huifkarrentocht.
Zaterdag 27 en zondag 28 ju l i wordt de
dag door het gastgezin ingevuld.
Maandag 29 juli wordt een fietstocht ge-
maakt langs de kastelen in Vorden. Voor
woensdag 31 jul i en zaterdag l augustus
staan bezoeken aan Apeldoorn en
Slagharen op het programma.
Vrijdag 2 augustus wordt in Soest de
zgn. D-day gehouden. Dan komen alle
afdelingen van Operation Friendship in
Nederland met hun gasten bijeen voor
een gezamenlijke spelletjesdag. Zaterdag
3 augustus is er wederom een familiedag.
Zondag 3 augustus gaat men klootschie-
ten. Maandag 5 augustus en dinsdag 6
augustus resp. bezoeken aan Harderwijk,
Lelystad, Bronkhorst en Doesburg. Na
de afscheidsavond op woensdag 7 augus-
tus volgt op donderdag 8 augustus de te-
rugreis naar Amerika. Er worden dit jaar
niet alleen gasten in Vorden ontvangen.
Begin augustus gaat een groep Vordense
jongeren voor een drieweeks bezoek naar
Noord Ierland, waar ook zij bij gastge-
zinnen zullen worden ondergebracht.
Aangezien zowel het programma voor de
Amerikanen alsmede het bezoek aan
Ierland geld gaat kosten is de afdeling
Vorden de afgelopen tijd flink aktief om
de kas te spekken. Zo nebben een aantal
"auto-wasdagen" al flink wat geld opge-
bracht.

Opbrengst Rabo
Prom Concert
reeds in Isirol
De opbrengst van het succesvolle Rabo
Prom Concert van 16 maart is onlangs
overgedragen aan het bestuur van het
babykinderziekenhuis^jBethelehem. De
opbrengst van het con^ff bedroeg 10.000
gulden. De organisatie van dit concert
was in handen van Rotaryclub 't Kwartier
van Zutphen.

"Zo kunnen we niet alleen terugkijken op
een mooie muzikale avond, maar ook op
een bijzonder geslaagde geldinzameling
voor het ziekenhuis in Bethlehem", zegt
Wim Polman van 't Kwartier van
Zutphen. Onlangs droeg Nico Derksen -
pastor en lid van de rotaryclub - het be-
drag over aan Willi Bruners uit Jerusalem.
Hij is de contactpersoon van het kinder-
ziekenhuis.

Avondvierdaagse
Gymnastiekvereniging Sparta houdt van
maandag 17 tot en met 20 juni haar jaar-
lijkse avondvierdaags. De start is vanaf de
Openbare Basisschool. Br zijn vier prach-
tige routes uitgezet zodat de wandelaars
volop kunnen genieten van de natuur
rondom Vorden. Het is ook mogelijk om
op een van de avonden-de route van die
dag te lopen. Op het startbureau kan
hiervoor worden ingeschreven voor de
dagspeld van die dag.
Op donderdag 20 juni komt de route uit
bij basisschool 't Hoge en zullen de me-
dailles worden uitgereikt. Hierna volgt er
een intocht met medewerking van de mu-
ziekverenigingen Sursum Corda en
Concordia. De intocht ziet er als volgt uit:
start school 't Hoge, derde weg rechts
Van Limburg Stirumstraat, rechts Hertog
Karel van Gelreweg, links Dr. Lulofsweg,
rechts Zutphensweg, Dorpsstraat, links
Insulindelaan, schoolplein Dorpsschool.
Voor meer informatie kan men bellen
met Wilma Koers (55 28 55). Voor opga-
ve zie advertentie.

Mannenkoor en concordia
openen seizoen van VVV
Traditiegetrouw wordHiet zomerseizoen
van de Vordense VW geopend met een
concert door het Vordens Mannenkoor
en de muziekvereniging "Concordia".
Voor het eerst sinds jaren kon het con-
cert weer in de buitenlucht worden gege-
ven. Vele Vordenaren maar ook vele va-
kantiegangers hadden zondagmorgen
een plekje gevonden voor het bordes
van kasteel Vorden. Jules Honig voorzit-
ter van de VW, maakte in zijn ope-
ningswoord van de gelegenheid gebruik
door te wijzen op de te krappe behuizing
van het VVV kantoor op het Marktplein.
Hij deed een beroep op alles betrokken
instanties om ervoor te zorgen dat de ak-
komodatie wordt vergroot.
Het concert - want daarvoor kwam het
publiek uiteindelijk - werd geopend door
de drumband van "Concordia". De band
speelde in een vlot tempo een drietal
nummers. Daarna was het de beurt aan
harmonieorkest dat op pittige wijze open-

de met de mars "Aartshertog Albrecht".
Nummers als "The Pink Panther"; "Heal
the world" van Michael Jackson; "I do it
for you" en niet te vergeten "The cream of
Clapton" deden het goed bij het publiek.
Het Vordens Mannenkoor bracht even-
eens een programma dat bij de aanwezi-
gen goed in de smaak viel. Begonnen
werd met "Das Morgenrot", terwijl "He's
got the whole world in his hands* zo
langzamerhand een tweede volkslied is
geworden! Vordens Mannenkoor had
nog een verrassing voor het publiek in
petto. Voor het eerst werd namelijk in
Vorden een medley van vijf volksliederen
gezongen waaronder "Op de grote stille
heide", "In het stille dal" en "Langs Berg
en Dal". Voor menigeen klonk deze med-
ley letterlijk als muziek in de oren. Het
Vordens Mannenkoor en "Concordia*
brachten tot slot gezamenlijk "Conquest
of Paradise. Een prachtige afsluiting van
het VW openingsconcert.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
HABSBUBGEBl ROOMBOTER

BROODJES II BEERTJES
ROZIJNEN, COCO

NU 10 VOOR

6,ooe,oo 6f0o

Boterzachte, licht knisperende CROISSANTS NU 6 VOOR 5,50
Vrijdag 21.00 uur:

O-disco

party
Zaterdag vanaf 18.OO uur:

en om 20.00 uur:

Festival
Zondag 18.0O uur:

dansen met
Die Vier

Kermis Kranenburg
8 attracties

HORECABOND FNV

Salaris O K?
Medewerkers in horeca, recreatie en
catering kunnen op

dinsdag 18 juni alles te weten
komen over hun salaris.

Dan is de afdeling Zutphen van de Horecabond
FNV present in het Usselpaviljoen te Zutphen.
Van 14-19 uur kan iedereen terecht, leden en
niet-leden. Inlich-tingen tel. (0575) 55 19 69 en
(0575) 52 76 14.

Oranjefeest
Wildenborch
zaterdag 22 juni

72.45 uur ballonoptocht vanaf
Nijlandweg
13.00 uur opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen
Groot springkussen voor de kinderen.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni om 20.00
uur speelt TAO in de kapel:
'Camping en Botenverhuur Zoer'

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK 'T,
SAMEN!

Meedoen. Je eigen leven inrichten. Dat kan. Ook als je een
handicap hebt of arbeidsongeschikt bent. Je hebt recht op hulp-
middelen, vervoer, aangepast werk of zo nodig een fatsoenlijke
uitkering. Haal dat recht. Samen, met de ANIB.

De ANIB is de grootste bond van mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten. Voor belangenbehartiging en deskundig per-
soonlijk advies, in meer dan 80 afdelingen door heel Nederland.

Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN

D A M E S M O D E
Vorden Zutphenseweg 29

Tel. (0575) 55 19 71



ECHT l ETS VOO
PA'?MODE

KOOPJES
heren dlv kleuren
bermuda
normaal 25,-
tuunte-
PriJs

heren met print

singlets
normaal 9,95 p.stuk

tuunteprijs

2 \oov

kinder-

maten

fl.9,95

eren-
louses

tegen inlevering van deze bon
ontvangt u bij aankoop van een

lange
herenpantalon

25% kassa-
korting

U koopt al een broek voorfl.29,95

heren-
slips

et opdruk

unteprijs

voor:

sokken
met logo

4 paar:

TuZintc
4H ^t ̂ ^ ^^ •<*•% • ^^ i**̂fashion

het héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR
LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

• Schoenaker en CCK orga-
niseren: Kranenburgs Volks-
feest met 8 kermisattracties.
14-6 House Disco 20.00 uur;
15-6 Vogelschieten 18.00
uur, inschrijving deze week bij
Schoenaker; 15-6 Bal met
'Festival' 20.00 uur; 16-6 Bal
met 'Die Vier' (voorheen de
Sunstreams) 18.00 uur. Veel
plezier op ons Volksfeest

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Vaderdagtip

VIJVERFOLIE, per m2 4,50

VIJVERPOMP 69,00

ZUURSTOFPLANTEN, 3 voor 10,00

GOUDVISSEN, 10 stuks 10,00

TUI N KLAUW 79,95

GEWAPENDE

TUINSLANG, 15 meter f 9,95

HANGING
BASKET, diameter 30 cm f 8,95

DIVERSE KLEUREN

GERANIUMS, 5 stuks f 10,00
etc., etc., etc.

MIKDHHK
WORDEN

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

VERHUISBERICHT

FOTO DERKSEN V.Q.F.

Hogenkampweg 32, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 18 98, telefax (0575) 46 41 74
Hummeloseweg 73, Zelhem, tel. (0314) 64 13 93

Wij brengen het voor u in beeld
Reportagewerk
Reproductiewerk
Kinderfoto's
Allerhande dieren foto's
Dus: met veel plezier fotograferen wij uw troeteldier'
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur
Vraag vrijblijvend een prijs! Het loont de moeite

Hotel Café Restaurant

'Meilink9

BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Vaderdagbuffet

ZONDAG 16 JUNI
AANVANG 17.30 UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN
ONBEPERKT

ƒ25,- P.P.

BESLIST RESERVEREN

ACCOUNTANTS
BELASTING A D VISEURS

Joostenkamp 41
7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van administraties
fiscale- en bedrijfseconomische advisering
fiscale aangiften (ook voor particulieren)
advisering inzake ondernemingsvormen
begeleiden van ondernemers
juridische zaken
personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

Onze vloeren zijn onsterfelijk...!
Wicanders parketvloeren van

irht hout en n ht kurk hebben

al t i jd int ki-rn van kuil

wart' weldaad om op te lopen.

Prettiger, rustiger, comfor-

tabeler, lin beter best.nul

te^en ho^e hakken en /waar

meubilair.

Wicanders vloeren / i jn oog-

verblindend mooi en gemak-

kel i jk in onderhoud.

Als bewijs van vertrouwen in

on/e produkten ^even wij u

tien jaar garantie te^cn d(K)r-

s l i j t e n van de unieke toplaat;.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, lel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel (0573) 45 31 93



9 Kastelen maar geen ruimte voor industrie

Een archieffoto van het 25-jarig jubileum.

Het nieuws kwam keihard aan. Want bij
heel veel Vordenaren was er altijd nog
een sprankje hoop dat de Nedac Sorbo
Groep in Vorden zal blijven. Eind vorige
maand kwam voor hen de mokerslag
toen Weekblad Contact het nieuws pu-
bliceerde dat de handelsondernememing
definitief uit Vorden vertrekt. In juli zal
de Nedac Sorbo Groep bekend maken
naar welke plaats het bedrijf verhuisd. In
de wandelgangen wordt beweerd dat
Sorbo in gesprek is met de gemeenten
Apeldoorn en Duiven, maar woordvoer-
ders van deze twee gemeenten zeggen
echter van niets te weten.

Woordvoerder W. Polman van de actie-
groep "Sorbo daar? Sorbo hier!" zegt bij-
zonder teleurgesteld te zijn over het ver-
trek van Sorbo. "Dit is echt vreselijk jam-
mer. Zo'n groot bedrijf krijg je namelijk
nooit meer terug in Vorden. Toen ik het
nieuws hoorde, moest ik wel even slik-
ken. Want het gaat hier om een bijzonder
milieuvriendelijke onderneming die uit-
stekend past binnen de gemeente
Vorden. Het vertrek van de Nedac Sorbo
Groep kwam voor mij als een volkomen
verrassing. Ik had altijd nog goede hoop
dat de directie van Sorbo zal kiezen voor
nieuwbouw op industrieterrein
Werkveld. Want dat is een prachtige loca-
tie. Maar helaas", aldus de heer W.
Polman.
De gemeente Vorden heeft Sorbo een
half jaar geleden een stuk grond aange-
boden aan de oostzijde van industrieter-
rein Werkveld. Toen dit bekend werd ge-
maakt, tekenden diverse buurtbewoners
aan de Ruurloseweg protest aan. De
mensen die hier wonen vrezen onder
meer een grotere verkeersdrukte in hun
buurt. Verder denken ze dat hun omge-
ving er niet mooier op wordt als Soroo
zich op het Industrieterrein zou gaan ves-
tigen. De vele bezwaren die werden aan-
getekend, gaven voor de Nedac Sorbo
Groep de doorslag. De directie zegt daar
niet op te kunnen wachten.
De heer W. Polman kan zich de reactie
van de directie van Sorbo heel goed
voorstellen. "Maar voor de gemeente
Vorden is het niet leuk. Want het vertrek
van Sorbo heeft heel veel negatieve ge-
volgen voor onze gemeente. Denk maar
eens al aan die bedrijven die op dit mo-
ment zaken doen met Sorbo. Ook die
zullen het in de toekomst minder druk
krijgen. En dan heb ik het nog niet eens
over alle verenigingen in Vorden die op
één of andere manier door Sorbo werden
gesponsord. Zoals het damesteam van

volleybalvereniging Dash. Want die ko-
men nu zonder hoofdsponsor te zitten",
aldus de heer Polman.

"Gevolgen niet onderschatten"
Ook de Vordense Ondernemers
Vereniging is bijzonder teleurgesteld dat
de directie van N^u: Sorbo heeft beslo-
ten om uit VordenBreg te gaan. "Maar ik
was niet verrast door het nieuws. Ik zag
het al wel aankomen", zegt voorzitter H.
Sueters. "Het grootste probleem was na-
tuurli jk dat de^J->ewoners aan de
Ruurloseweg zov^^ezwaren hadden te-
gen de nieuwbouwlocatie van Sorbo op
het industrieterrein. Van de ene kant kan
ik me de bezwaren van deze mensen heel
goed voorstellen. Zij willen geen Sorbo
in de achtertuin. Maar van de andere kant
gaat het nu wel ten koste van de werkge-
legenheid in Vorden. En dat is natuurlijk
een kwalijke zaak. Want hoeveel mensen
gaan er straks niet vertrekken uit Vorden
als de Sorbo verhuisd naar bijvoorbeeld
Duiven of Apeldoorn? Dat heeft grote
gevolgen voor onze gemeente. Niet in de
laatste plaats voor de plaatselijke midden-
stand. Want het vertrek van deze werk-
nemers zal ook betekenen dat er minder
bij ons in de winkels zal worden gekocht.
Dat kun je op je vingers natellen. Ik denk
dat heel veel mensen de gevolgen' onder-
schatten van het vertrek van Sorbo. Want
die zijn enorm", zegt ze.
Mevrouw Sueters is eigenaar van een ka-
do- en speelgoedwinkel aan de
Dorpsstraat. Ze vindt het moeilijk in te
schatten in hoeverre het vertrek van
Sorbo de omzet van de winkel zal beïn-
vloeden. "Maar ik denk wel dat wij het
gaan merken. Denk maar eens aan alle
thuiswerkers die Sorbo in Vorden aan het
werk heeft. Wat gaat daarmee gebeuren?
Als die straks zonder werk komen te zit-
ten, dan hebben ze minder geld te beste-
den en dat zullen ze toch op één of ande-
re manier moeten opvangen. En dan kan
ik me heel goed voorstellen dat ze dat
doen door te bezuinigen op het gebied
van kado's en speelgoed. Want je kunt
geld maar één keer uitgeven", aldus
vrouw H. Sueters.

het bedrijf een drastische ingreep zijn. Ik
zit zelf op voetbal en ken daardoor heel
veel jongens die nu nog op de fiets naar
de Nieuwstad gaan. Maar dat is straks af-
gelopen. Ze zullen dan toch een auto
moeten hebben of met het bedrijf mee
moeten verhuizen. Wat dat betreft kan
een vertrek van Sorbo hdfcngrijpende
gevolgen hebben voor de^^rknemers.
Voor onze winkel zullen die gevolgen wel
meevallen. Ik verwacht niet dat ik het in
de omzet zal gaan merken", zegt Wilbert
Grotenhuys.

"Veel bedrijven zullen het gaan merken"
Ook de plaatselijke politiek is over het al-
gemeen teleurgesteld dat de Nedac
Sorbo Groep uit Vorden weggaat. "En
dat is dan nog bijzonder zacht uitge-
drukt", zegt de heer E. Brandenbarg
(WD). "Ik vind het zeer jammer dat wij
er niet zijn uitgekomen met de buurtbe-
woners aan de Ruurloseweg. In mijn
ogen was dit een uitstekende nieuw-
bouwlocatie geweest. En door het pand
iets terug te plaatsen en een groenstrook
aan te leggen, hadden we kunnen voor-
komen dat de buurtbewoners last zouden
hebben van het bedrijf. Maar helaas heb-
ben we ze niet kunnen overtuigen". De
heer E. Brandenbarg wil de buurtbewo-
ners aan de Ruurlosweg niet de zwarte
piet toeschuiven. "Nee, want het is hun
goed recht om bezwaar aan te tekenen te-
gen de nieuwbouw van Sorbo op het in-
dustrieterrein. Het vervelende is alleen
wel dat de directie van de Nedac Sorbo
Groep nu heeft besloten om uit Vorden
weg te gaan", aldus Brandenbarg.
Volgens de WD heeft het vertrek van
Nedac Sorbo grote consequenties voor
de gemeente Vorden. "Met name op het
gebied van werkgelegenheid. Hoeveel

mensen werken er niet bij Sorbo? Verder
denk ik dat heel veel bedrijven in Vorden
het straks goed gaan merken als de
Sorbo er niet meer is. Want hoeveel
werknemers van Sorbo gaan er tussen de
middag niet een broodje eten bij kwalita-
ria De Buurman? Alles bij elkaar is het
dus een flinke aderlating voor Vorden",
aldus Brandenbarg.

"We hadden tien jaar eerder moeten
praten"
Fractievoorzitter W. Voortman van de
Partij van de Arbeid vindt het bijzonder
jammer dat Sorbo vertrekt. "Maar we za-
gen het natuurlijk aankomen. Voor
Vorden is het bijzonder moeilijk om zo'n
groot bedrijf te behouden. Daar komt
nog bij dat we in een heel kort tijdsbestek
een nieuwe locatie voor Sorbo moesten
zoeken. Wat dat betreft hadden we Hen
jaar geleden al met Sorbo om de tafel
moeten gaan zitten om te praten over
nieuwbouw. Ik heb toen al gezegd dat ik
het een slechte zaak vond dat Sorbo voor
zoveel verschillende locaties in Vorden
koos. Zoiets werkt natuurlijk niet. Wat
dat betreft heeft de directie van Sorbo de
laatste jaren een zeer onduidelijk beleid
gevoerd en was het voor ons niet duide-
lijk wat ze wilden", aldus Voortman.
De heer Voortman hield er al een hele tijd
rekening mee dat Sorbo zou vertrekken.
"Ik had ook helemaal niet meer het idee
dat wij nog serieus in beeld waren bij de
directie van Sorbo. Volgens mij hadden
ze al lang hun zinnen gezet op een ande-
re plaats. Voor de gemeente Vorden is dat
heel erg jammer. Want op het gemeente-
huis is er tot op het allerlaatste moment
nog keihard gewerkt om Sorbo voor
Vorden te behouden. Heel veel mensen
onderschatten dat volgens mij. Ze den-
ken dat de gemeente een hele passieve
houding heeft aangenomen. Maar dat is
dus absoluut niet het geval", aldus de
heer Voortman.

"Zij moeten ook verder"
Ook D66 is van mening dat het college
van B en W er alles aan heeft gedaan om
de Nedac Sorbo Groep voor Vorden te
behouden. "Het is jammer dat deze inzet
niet beloond is. Want wij hadden natuur-
lijk ook veel liever gehad dat Sorbo voor
het industrieterrein had gekozen. Dat
mag duidelijk zijn. Maar van de andere
kant begrijp ik de beslissing van Sorbo
ook wel. Zij moeten natuurlijk ook ver-
der", aldus R. Nobel. Fractievoorzitter
A.H. Boers (CDA) was het afgelopen
weekend niet voor commentaar bereik-
baar.

"Uiterst jammer"
Wethouder D. Mulderije benadrukt ten-
slotte dat de gemeente Vorden er alles
aangedaan heeft om Sorbo voor Vorden
te behouden. "Wij hebben er altijd bo-
venop gezeten en zeer nauwe contacten
onderhouden met de directie van de
Nedac Sorbo Groep. Wij vinden het ui-
terst jammer dat Sorbo buiten Vorden
gaat zoeken naar een nieuwbouwloahe,
maar we kunnen nu niets anders meer
doen dan deze beslising te respecteren",
aldus wethouder D. Mulderije.

me-

"Ingrijpende gevolgen voor personeel"
Eigenaar Wilbert Grotenhuys van de
Super aan de Smidsstraat in Vorden heeft
nog helemaal niet nagedacht over een
eventueel omzetverlies als de Nedac
Sorbo Groep uit Vorden vertrekt. "Toen
ik het nieuws hoorde, moest ik gelijk
denken aan alle mensen die bij Sorbo
werken. Voor hen kan een verhuizing

Enkele citaten
"Waarom is de gemeente niet eerder met een goed voorstel gekomen. De ge-
meente wist al jaren dat de Sorbo meer ruimte nodig had".
"Vorden heeft zitten suffen"
"De gemeente heeft gefaald"
"Er wordt nu wel gepraat over de tegenstanders aan de Ruurloseweg, doch en-
kele Nieuwstadbewoners hebben jarengeleden al direct bezwaren aantetekend.
Daar wordt al aan de bel getrokken als een radio iets te hard aan staat".
"In Vorden is geen plaats voor industrie."
"De politiek moet nu niet zeggen dat Sorbo het liefst aan de grote snelweg wil
zitten. Sorbo was graag in Vorden gebleven. Het personeel in deze streek is zeer
gemotiveerd."
"Uitbreiding van kantoorruimte aan de Nieuwstad was prachtig geweest"



Vertrek Sorbo aderlating voor verenigingsleven:

ÊËSorbo betekent veel voor ons

Sorbo was jarenlang de sponsor van het eerste damesteam van DASH.

Ook voor de verenigingen en het socia-
le leven in Vorden betekent het vertrek
van Nedac Sorbo een flinke aderlating,
want het is bekend dat de Vordense han-
delsonderneming veel verenigingen
sponsorde en acties ondersteunde zoals
"Samen sterk voor de Dorpskerk". Zo
was Sorbo jarenlang de hoofdsponsor
van het het eerste damesteam van de
plaatselijke volleybalvereniging en spon-
sorde het bedrijf tien jaar lang het
Internationale Toernooi voor C-junioren
van de voetbalvereniging Vorden.

Louis Bosman - voorzitter van de techni-
che commisie van Dash - steekt zijn waar-
dering voor Sorbo niet onder stoelen en
banken. "De afgelopen negen jaar is
Sorbo de hoofdsponsor geweest van ons
eerste damesteam. Zonder een dergelijke
sponsor was het voor ons niet mogelijk
om met ons eerste damesteam zo hoog
mee te draaien in de competitie. Want de
trainer van het damesteam moet wel be-
taald worden. En dat deden wij dus van
dat geld", aldus de heer Bosman.
De volleybalvereniging is op dit moment
hard op zoek naar een nieuwe hoofspon-
sor, omdat het contract met Nedac Sorbo
aan het einde van dit seizoen ophield. Op
persoonlijke titel laat de heer Bosman we-
ten dat hij het beleid van de gemeente
Vorden bijzonder slap vindt als het gaat
om het behoud van Sorbo. "Ik hoor dat
ook van verschillende kanten. De mensen
klagen steen en been. ik vraag me echt af
of de gemeente zich wel voldoende heeft
ingespannen om Sorbo voor Vorden te
behouden", aldus Bosman. Hij heeft ook
geen goed woord over voor de mensen
aan de Ruurloseweg die bezwaar aante-
kenden tegen de nieuwbouwplannen van
Sorbo. "Die buurtbewoners denken al-
leen maar aan zichzelf en verpesten het
daardoor voor de rest van de bevolking.
Want wie zijn er uiteindelijk de dupe van
het vertrek van Sorbo? Dat zijn niet de
mensen die aan de Ruurloseweg wonen.
Nee, dat is de Vordense gemeenschap".

"Democratie te ver doorgevoerd"
Ook de voetbalvereniging Vorden heeft
veel te danken aan Sorbo. "Dat klopt",

zegt jeugdu«rzitter Jan Borgonjen. "Elf
jaar gelede^Pqn we gestart met een groot
internationaal jeugdtoernooi voor C-juni-
oren. Tien jaar lang was Sorbo daar de de
hoofdsponsor van. Je begrijpt dat wij
Sorbo daar zeer erkentelijk voor waren.
Vorig jaar i^^prbo gestopt met de spon-
soring van Tnt toernooi. Ze zijn echter
nog wel steeds de grote sponsor achter
ons Regionale Sorbo Jeugdtoernooi dat
wij jaarlijks in mei houden. Wat dat be-
treft hebben de voetbalvereniging Vorden
en Sorbo altijd een zeer hechte band met
ejkaar gehad en betreuren wij het vertrek
van het bedrijf uit Vorden. Sorbo beke-
kent gewoon heel veel voor ons", aldus
Jan Borgonjen.
Borgonjen is van mening dat de demo-
cratie in Nederland te ver is doorgevoerd.
"Je ziet nu dat een kleine groep buurtbe-
woners aan de Ruurloseweg door middel
van bezwaarschriften denieuwbouw van
Sorbo jarenlang kan tegenhouden. En dat
vind ik een slechte zaak. Het is heel mooi
dat wij een een democratisch land leven,
maar wat dit betreft is de democratie veel
te ver doorgevoerd", aldus Borgonjen.

Verpest
Ook op de Vordense weekmarkt zijn de
mensen over het algemeen teleurgesteld
over het vertrek van Sorbo uit Vorden.
Maar de meeste marktbezoekers willen
niet met hun naam de krant in. "Zet er
maar in dat die mensen aan de
Ruurloseweg het verpest hebben voor de
rest van de Vordense bevolking", aldus
een mevrouw. De heer J. Harmsen daar-
entegen kan zich de reactie van de buurt-
bewoners aan de Ruurlosweg wel voor-
stellen. "Ik zou misschien hetzelfde doen
als ze bij mij achter het huis z'n gebouw
zouden neerzetten", zegt hij. De heer
Groot Jebbink is het daar helemaal mee
eens. "Ik denk dat de gemeente heel an-
ders had moeten handelen. Ze zijn veel te
laat met de directie van Sorbo om de ta-
fel gaan zitten. Wanneer je de mensen
aan de Ruurloseweg hiermee overvalt,
dan kun je op je vingers natellen wat hun
reactie is".

Reactie personeel

Walter Bleijenberg i^^oorzitter van de
Ondernemingsraad ^P de Nedac Sorbo
Groep. Hij vertelt dat het personeel de
laatste maanden door middel van brieven
op de hoogte is gehouden van de nieuw-
bouwplannen. "De mededeling van de
directie om buiten V^^^n te gaan zoeken
naar een nieuwbouwloatie kwam dus niet
als een verrassing", aldus Bleijenberg.
De voorzitter van de Ondernemingsraad
zegt nog niet te weten waar Sorbo naar
toe gaat. "Er wordt zoveel gespeculeerd.
We kunnen op dit moment niets anders
doen dan afwachten en pas als de nieuwe
locatie bekend is dan komen wij met een
commentaar naar buiten. Gisteren belde
er ook een verslaggever van De
Gelderlander. Hij vroeg of wij achter de
beslissing van de directie staan. Maar die
vraag is dus helemaal niet relevant. Want
de directie heeft nog helemaal geen be-
slissing genomen. Dus laten we eerste
even rustig afwachten", zegt Walter
Bleijenberg. De Ondernemingsraad kan
zich echter wel voor honderd procent
vinden in het argument van de directie
om uit Vorden weg te gaan. "Voor het be-
drijf en de economiche vooruitgang van

Nedac Sorbo is het belangrijk dat wij een
betere locatie krijgen. En als dat de ko-
mend jaren niet in Vorden kan worden
gerealiseerd, dan zal je buiten de ge-
meentegrenzen moeten kijken', aldus
Bleijenberg.
Bleijenberg denkt dat een vertrek uit
Vorden geen negatieve gevolgen hoeft te
hebben voor de vele thuiswerkers van
Sorbo. "Deze groep werknemers is veel
minder afhankelijk van de locatie van
Sorbo. Het gaat hier om thuiswerkers die
op tijd hun artikelen moeten hebben.
Wanneer je dat goed op elkaar afstemt en
één of twee keer in de week naar Vorden
rijdt met een bus dan voorzie ik geen
problemen. En dan maakt het niet uit of
je met het bedrijf in Duiven of in
Apeldoorn zit."

Buurtbewoners
Ook de buurtbewoners aan de
Ruurloseweg vinden het jammer dat
Sorbo heeft besloten om weg te gaan.
"Wij hadden natuurlijk ook veel liever ge-
had dat Sorbo in Vorden was gebleven.
Laat dat vooral duidelijk zijn", zegt
woordvoerder Joop van Druten. Toch is
Van Druten wel blij dat Sorbo niet voor
de nieuwbouwlocatie op het industrieter-
rein heeft gekozen. "Daar waren wij ook
fel op tegen. Wij werden een half jaar ge-
leden overvallen met het nieuws dat de
gemeente Vorden Sorbo een nieuwbouw-
locatie had aangeboden aan de oostzijde
van de Kerkhofweg. Dat is pal achter ons
huis. Je begrijpt dat wij het daar heel erg
moeilijk mee hadden. Daarom hebben
wij ook gelijk protest aangetekend bij de
gemeente Vorden. Wij voelen ons echter
niet schuldig aan het vertrek van Sorbo.
Want het is een beslissing geweest die de
directie van Sorbo zelf heeft genomen',
aldus Van Druten.
Tijdens een gesprek met de gemeente
Vorden hebben de buurtbewoners aan de
Ruurlosweg de gemeente een alternatief
voorgesteld. Sorbo zou van de buurtbe-
woners naar het Industrieterrein mogen
verhuizen in ruil voor woningen aan de
Nieuwstad. "Dat leek ons een hele goede
deal, want die plek komt bij een vertrek
van Sorbo aan de Nieuwstad toch vrij.
Maar daar is men niet verder op inge-
gaan. Heel erg jammer. Want met ons viel
best wel te praten, over een dergelijke
ruil", zegt hij. De reden dat Van Druten
helemaal niet zo gebonden is aan zijn
huis aan de Ruurlosweg heeft alles te ma-
ken met het drukke verkeer. Volgens
Joop van Druten is de verkeersintensiteit
op de Ruurlosweg de laatste jaren schrik-
barend toegenomen. "We hebben het de
afgelopen maand nog weer eens gemeten
en we kwamen zelfs boven de 85 decibel.
En dat wordt de komende jaren alleen
maar erger. Daarom zag ik zo'n ruil met
de Nieuwstad wel zitten".

De Sorbo-actie voor de Olympische Spelen in Amsterdam.



Eigen boontjes plukken
Vorden is veranderd in de loop
der jaren. In de jaren '50 waren er
midden in het dorp akkertjes,
boomgaarden en grote moestui-
nen waar velen hun eigen boon-
tjes kweekten. Dat kon toen, er
was nog ruimte genoeg.

Industrie was er ook, de malerij
op de Nieuwstad van de familie
Albers, daarnaast de leerlooierij
van die andere Albers, de Gems
midden in het dorp, de vleesfa-
briek van Coveco aan de
Burgemeester Galleestraat, de
borstelfabriek ernaast, de
Coöperatie aan de Stationsweg,
de Empo aan de Insulindelaan en
aan de Enkweg en de meubelfa-
briek van Groot Bramel aan de
Ruurloseweg en dan had je het
eigenlijk wel gehad. Natuurlijk
waren er nog veel meer, maar in
ieder geval minder tot de ver-
beelding sprekend, anders had ik
ze me wel herinnerd.

Deze bedrijven waren er gewoon, om-
dat ze er altijd al waren geweest in de
ogen van vrijwel eenieder. Ze werden
in die dagen gewoon geaccepteerd, zo
midden russen de woningen in gele-
gen. Maar die schijn bedriegt. Ook die
bedrijven moesten vaak achterhoede
gevechten leveren met omwonenenden
om een kleine uitbreiding te plegen of
om de nieuwe Hinderwet-vergunning
rond te krijgen. Vaak werd er door de
bedrijven rechtstreeks of via een ver-
trouwensman afspraken met de "dwars-
liggers" gemaakt en dan ging na enig
wringen de uitbreiding toch door, het-
zij soms met een kleine aanpassing.

Thans wil een burger meer en is mon-
diger en dwingt zijn rechten af. De
overheden (rijk, provincie en gemeen-
te) hebben een gigantische berg spelre-
gels geproduceerd om de rechten en
plichten van de burgers en industrie
vast te leggen, opdat het gevecht om de
ruimte eerlijk kan worden gespeeld.

De burger ziet zijn belang van een rus-
tige en fraaie woonomgeving steeds
meer geschaad en vecht voor zijn stek-
je. De industrie moet echter aan twee
fronten vechten. Aan het ene front
vechtend tegen de burger, die soms zij
aan zij met de overheid, en flink gewa-

pend met de door de overheden gec-
reerde spelregels, een uitbreiding of
wijziging tracht te verhinderen. Elke
ondernemer heeft een hekel aan dit ge-
vecht, want dit is niet zijn doelstelling,
het is slechts een blok aan zijn been.
Soms wordt het een gevecht van jaren,
terwijl het spreekwoord in de zakenwe-
reld "tijd is geld" als nimmer tevoren
van kracht is.

Aan de andere zijde het snelle gevecht
met de altijd alerte konkurrentie, die
een ondernemer dwingt tot snelle be-
slissingen om zijn organisatie scherp te
houden. Maar dit gevecht behoort tot
de primaire doelstelling van een bedrijf
en elke ondernemer zal dit gevecht zien
als een uitdaging.

Een manier voor de industrie om van
het eerste probleem grotendeels verlost
te worden is de vestiging op een indus-
trieterrein. Maar dan wel een industrie-
terrein waar niet weer andere burgers
in slagorde staan opgesteld om het
front opnieuw te openen. Een indus-
trieterrein is er voor de industrie en
dient een zodanige infra-struktuur te
hebben dat de burger niets te klagen
kan hebben.

Om een dergelijk terrein met infrast-
ruktuur te realiseren zullen er natuurlijk
burgers geschaad worden in hun be-
langen, dit is niet te voorkomen. Maar
als we van menij^eijn dat de industrie
een wezenlijke ^^rage levert aan de
welvaart van Vorden en dus wenselijk
is, zal met de nodige zorgvuldigheid dit
terrein, komplee^net een goede ont-
sluiting, er zeer t^P kunnen en moeten
komen.

De SORBO is tientallen jaren gelegen
gestart op de lokatie aan de Nieuwstad.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat
de formule van de helaas te vroeg over-
leden heer de Jong zo aan zou slaan en
er uitbreiding op uitbreiding volgde.
Ook de extra ruimte van bij de voor-
malige rijwielfabriek aan de Enkweg is
thans al jaren volledig in gebruik.

De SORBO zal zijn hoofdaktiviteiten
naar een lokatie willen brengen waar
het bedrijf zijn vleugels verder kan uit-
slaan. Voor zover ik dat kan bezien zal
het bedrijf zoeken naar een lokatie met
perfecte aansluitingen op de autosnel-
wegen en naar een terrein waarop zo
mogelijk 24-uur en 7 dagen in de week

gedraaid mag en kan worden zonder
die lastige burgers aan de erfgrens.

En wat kan Vorden dan bieden?

Gemotiveerd personeel uit deze regio.
Ook de Sorbo zal beseffen dat over het
geheel genomen de inzet van het per-
soneel uit deze streek prima is. Bij het
vertrek naar andere gebieden zal dit
wellicht minder zijn.

De infrastruktuur in de regio rond
Vorden zal in de naaste toekomst ver-
beterd zijn door oostelijke rondweg om
Warnsveld die wellicht snel wordt
doorgetrokken naar de Al. Wat dat be-
treft is dan die bereikbaarheid van de
autosnelwegen min of meer acceptabel
voor de Sorbo te noemen, de wensen
en eisen van het bedrijf zijn mij echter
onbekend.

De noordelijke ontsluiting van het in-
dustrieterrein laat echter te lang op zich
wachten en is op van het grootste be-
lang voor een vlotte verbinding naar de
autosnelwegen. En de eerste burgers
stellen zich echter reeds in slagorde op
alleen al bij het woord "noordelijke ont-
sluiting".

De druppel die de huishoud-emmer bij
SORBO doet overlopen is, zo lazen we
uit een uiterst kort berichtje van het ge-
meentebestuur in dit blad van twee we-
ken geleden, de aangekond^k protes-
ten van de bewoners tegen een nieuw
industrieterrein oostelijk van de
Kerkhoflaan.

De druppel die de huishou(^»mer bij
SORBO doet overlopen is, zo lazen we
uit een uiterst kort berichtje van het ge-
meentebestuur in dit bald van twee we-
ken geleden, de aangekondigde protes-
ten van de bewoners tegen een nieuw
industrieterrein oostelijk van de
Kerkhoflaan.

De Industriële Kring Vorden heeft
reeds jaren gepleit voor het beschik-
baar hebben van een fors stuk indus-
trieterrein voor de vestiging van een
bedrijf als de Sorbo. Ook de Sorbo
heeft ervaren dat een te krappe lokatie
op den duur belemmerend werkt en
niet meer de gelegenheid biedt voluit te
expanderen. Op zo'n moment ontstaat
dan soms plotseling de vraag naar een
forse lokatie op een industrieterrein om
ineens, dan wel in fasen, naar een roy-

ale lokatie te verplaatsen, waarmee in
één klap alle knelpunten kunnen wor-
den opgelost.

Zelfs een financiële ondersteuning van
gemeente dan wel andere overheden is
hierbij op zijn plaats, want hiermee is
een algemeen belang gediend, namelijk
het behoud van de grootste werkgever
voor Vorden. Nu is de ruimte, die be-
schikbaar was op het industrieterrein,
reeds benut door andere bedrijven en
komt de ontwikkeling van nieuwe
ruimte te laat voor de Sorbo.

We vinden het treurig te moeten kon-
stateren dat wij als Vordenaren de
Sorbo altijd wisten te vinden als er
weer eens een sponsor nodig was,
maar de roep van het bedrijf om ruim-
te niet op tijd hebben kunnen of willen
honoreren.

De gedachte dat na het vertrek van de
Sorbo, met de gratie van de provincie,
het vestigingsbeleid zodanig kan ver-
soepelen, dat andere bedrijven het gat
kunnen opvullen dat de Sorbo zal ach-
terlaten, zal een illusie blijken. Indien
wij er immers niet in slagen een bedrijf
als de Sorbo, dat hier zijn wortels heeft,
in Vorden te behouden, welk bedrijf
zullen wij er dan toe kunnen overhalen
zich hier te vestigen? Een dergelijk be-
drijf zal immers soortgelijke afwegin-
gen maken als de Sorbo. En dat terwijl
de Sorbo voor Vorden eigenlijk de
ideale partner is door zijn effect van de
landelijke bekendheid (uit Vorden), mi-
lieu-vriendelijk en met een forse om-
vang.

Met de beslissing van de Sorbo om
thans te zoeken naar een lokatie met
ideale mogelijkheden moeten we kon-
stateren dat we in Vorden hebben zit-
ten suffen en kennelijk gedacht hebben
dat we het allemaal perfect voor elkaar
hebben voor en met de industrie. Het
beleid om de bestaande industrie ten-
minste hier te houden heeft echter ge-
faald en kost Vorden het behoud van
een schitterende bedrijf. Een enkeling
in Vorden is tevreden, die kan namelijk
zijn boontjes uit de eigen achtertuin
blijven plukken.

ir. J.W. Emsbroek
voorzitter Industriële Kring Vorden

Kenteken graveren
op donderdag
13 juni in Vorden

Een team van Automarkt komt op don-
derdag 13 juni naar Vorden voor het gra-
veren van kentekens in autoruiten.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor de he-
le dag terecht op het Markplein.
Automarkt is te herkennen aan de gele
outfit. Door de snelle werkmethode zijn
er geen wachttijden en hoeft men geen af-
spraak te maken. Het aanbrengen van de
gravures kost slechts enkeel minuten.

Sedert 1980 stijgt de autodiefstal jaarlijks
met zo'n vijf procent. Het team van
Automarkt wil daar wat aan gaan doen.
Het is bekend dat dieven een hekel heb-
ben aan auto's die "gemerkt" zijn.
Beveiliging van de auto door middel van
kentekens is dan ook een goedkope en

effectieve vorm van beveiliging. Als er
naast het kenteken ook nog het landente-
ken *NL" in de ruiten wordt gegraveerd,
valt het nog sneller op als de auto met
buitenlandse kentekenplaten de grens
over gaat. De auto is dan overal herken-
baar als een gestolen Nederlandse auto.
En dat schrikt dieven af. Voor veel men-
sen is dat een goede reden om iets aan
beveiliging te doen.

Zie ook advertentie.
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GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

ligt vanaf 14 juni 1996 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van: .

naam aanvrager:

adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

Bijenhof's Fijnhout
Bewerking b.v.
Industrieweg 2
7251 JT Vorden
Industrieweg 2 te Vorden
een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende
vergunning voor een
meubelfabriek

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrich-
tingen 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 het besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

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

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

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

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

Het beroepsschrift moet binnen 6 weken na de datur
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad var
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 26 juli 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopigi
voorziening. 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 1996
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 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met

ingang van donderdag 13 juni 1996, gedurende vier
weken, voor een ieder op de gemeentesecretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage liggen het ontwerp-bestemmingsplan
"Hamelandweg 1996".

Dit plan beoogt de bouw van een overdekte manege
mogelijk te maken op het terrein van de rijvereniging
aan de Hamelandweg.

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

Vorden, 12 juni 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER OPENBARE
KENNISGEVING ONTWERP-

BESLUIT
Algemene wet bestuursrecht
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,
liggen vanaf 14 juni 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de ontwerp-besluiten op de
aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer W.J. Kornegoor
adres: Hoekendaalseweg 4
woonplaats 7251 RM Vorden
adres van de inrichting: Hoekendaalseweg 4
te Vorden

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

2. naam aanvrager: de heer H.M.F. Fransen
adres: Heerlerweg 15
woonplaats: 7233 SG Vierakker
adres van de inrichting: Heerlerweg 15 te Vierakker

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch
bedrijf met vleesvarkens en zoogkoeien

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 de ontwerp-beslui-
ten kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 12 juli 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoel

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 10 juni 1996.

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

Ik wil degenen die de
Holland-vlaggen

van onze winkelgevel
hebben ontvreemd

de kans geven deze
terug te plaatsen.

Jullie namen zijn bij mij
bekend

J*échte. Fam.
J. Huitink

GEEF OM HET KIND
VAN NU

Voor leef- en speelruimte in
elke wijk in het hele land

GEEF AAN _ _

Jantje Beton
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht - Telefoon (030) 24.47.000

Een concertje
verzorgd door alleledet

Een unieke gete\
om samen met L
kennis te maken

Blaasinstrument
Slaginstrument^
Minirettes

Gratis toegang
en voor de jeugd
gratis een gias limonade

Ouders en belangstellenden
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse

UITVOERING
van de
Nuts Blok f luit- en
Keyboardclub

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

Aanvang 19.15 uur,
einde ca. 22.15 uur.
De toegang is gratis

Het bestuur

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



Taxiliner
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers B. V.

m.i.v. 2 juni 1996

LIJN 250 van Borculo, Leostichting via Ruurlo naar Vorden
plaats / dagen alle alle alle alle alle alle alle

Borculo, Leostichting
Ruurlo, Station NS

948 1148 1348 1548 1748 1948 2148
955 1155 1355 1555 1755 1955 2155

Ruurlo, Station NS
Kranenburg, Kerk
Vorden, Station NS

959 1159 1359 1559 1759 1959 2159
1007 1207 1407 1607 1807 2007 2207
1012 1212 1412 1612 1812 2012 2212

NIET voor rechtstreeks vervoer tussen Ruurlo, Station NS en Vorden, Station NS

Tussen Ruurlo en Vorden rijdt ook lijn 50
ma t/m vr: 619, 730, *1330, *1430, *1530, *1630
zaterdag: 800, 1400, 2100
zon en feestdagen alleen TAXILINER
* niet van 1/7 t/m 16/8, 23/12 t/m 3/1, 24/2 t/m 28/2, 28/3, 1/5 t/m 5/5

LIJN 250 van Vorden via Ruurlo naar Borculo/ Leostichting
plaats / dagen alle alle alle alle alle alle alle

Vorden, Station NS
Kranenburg, Kerk
Ruurlo, Station NS

1016 1216 1416 1616

1020 1220 1420 1620

1027 1227 1427 1627

1816 2016 2216

1820 2020 2220

1827 2027 2227

Ruurlo, Station NS
Borculo, Leostichting

1030 1230 1430 1630 x1830 X2030 x2230

1036 1236 1436 1636 X1836 x2036 X2236

NIET voor rechtstreeks vervoer tussen Vorden, Station NS en Ruurlo, Station NS
x = niet op zon- en feestdagen

TussenVorden en Ruurlo rijdt ook lijn 50
ma t/m: 746, *1346, *1446, *1546, *1646
zaterdag: 1417, 2017, 2117
zon en feestdagen alleen TAXILINER
* niet van 1/7 t/m 16/8, 23/12 t/m 3/1, 24/2 t/m 28/2, 28/3, 1/5 t/m 5/5

LIJN 280 van Zutphen Spittaal via Warnsveld, Groot Graffel
naar Vorden/ Slhtion NS •

plaats / dagen mv mv alle alle alle alle mv alle mv alle mv alle

Zutphen, Spittaal
Wamsveld, Scheperkamp
Warnsveld, Den Bouw
Warnsveld, Scheperkamp
Wveld Groot Graffel
Vorden, Station NS

653 753 853 953 1053
656 756 856 956 1056
658 758 858 958 1058
700 800 900 1000 1100
703 803 903 1003 1103
711 811 911 1011 1111

1153 1253 1353
1156 1256 1356
1158 1258 1358
1200 1300 1400
1203 1303^1403
1211 1311 1411

1453 1553 1653 1753 1853 1953 2053 2153 2253
1456 1556 1656 1756 1856 1956 2056 2156 2256
1458 1558 1658 1758 1858 1958 2058 2158 2258
1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 22OO 2300
1503 1603 1703 1803 1903 2003 2103 2203 2303
1511 1611 1711 1811 1911 2011 2111 2211 2311

NIET voor vervoer tussen Zutphen, Spittaal en Warnsveld, Scheperkamp
NIET voor vervoer tussen Warnsveld, Scheperkamp en Warnsveld, Groot Graffel
mv = op maandag t/m vrijdag
x = op maandag t/m zaterdag

Tussen Warnsveld Groot Graffel en Zutphen rijdt ook
CITYLINER 8O

LIJN 280 van Vorden, Station NS via Warnsveld, Groot Graffel
naar Zutphen, Spittaal

plaats / dagen mv mv alle alle alle alle mv alle mv alle mv alle

Vorden, Station NS
Wveld Groot Graffel
Wamsveld, Scheperkamp
Wamsveld, Den Bouw
Wamsveld, Scheperkamp
Zutphen, Spittaal

718 818 918
726 826 926
729 829 929

731 831 931

733 833 933

736 836 936

1018 1118 1218 1318 1418 1518 1618 1718 1818 1918 2018 2118 2218 2318

1026 1126 1226 1326 1426 1526 1626 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326

1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1729 1829 1929 2029 2129 2229 2329

1031 1131 1231 1331 1431 1531 1631 1731 1831 1931 2031 2131 2231 2331

1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733 1833 1933 2033 2133 2233

1036 1136 1236 1336 1436 1536 1636 1736 1836 1936 2036 2136 2236

NIET voor vervoer tussenWarnsveld, Scheperkamp en Zutphen, Spittaal
NIET voor vervoer tussen Warnsveld, Groot Graffel en Warnsveld, Scheperkamp
mv = op maandag t/m vrijdag
x = op maandag t/m zaterdag

Tussen Warnsveld Groot Graffel en Zutphen rijdt ook
CITYLINER 80

Bovengenoemde bussen rijden alleen indien reizigers zich minimaal één uur tevoren hebben aangemeld, telefoon:



U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
ma/vr 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

NOG GEEN ZOMER?
TUURLIJK WEL!

In Ruurlo aan de
Hulshofweg 8 bij

TUINDERIJ
BANNINK

zijn weer

AARDBEIEN
TE KOOP

Ook kun je je opgeven
voor het plukken

Tel. (0573)46 13 11

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

WIJ N VAK ANTI E
Te huur aan de Moezel (Duitsland.)
vijf volledig ingerichte caravans

met grote voortent
Op camping Pommeren (nabij

Cochem) in het prachtige
Moezeldal.

Prijzen vanaf f 225,- per week.
Caravanverhuur Lovink

Zelhem, tel. (0314) 62 15 48

Geslaagd
of naar een andere school?

EEN NIEUWE FIETS?
Wij leveren alle merken (ook Gazelle)

Zonder inruil altijd

10% korting
Zweverink

UW FIETSSPECIALIST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 88
Ook voor reparatie (24-uurs service) dus in 1 dag klaar
ONDERDELEN - VERHUUR EN GEBRUIKTE FIETSEN

Koop bij de man die ook repareren kan
en u dan in nood ook helpen kan

THEO TERWEL l
111 AUTOSCHADESPECIALIST III

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

YOS secretariële dienstverlening

uitwerken van verslagen, rapporten, notulen, etc.

uitwerken van dicteercassettebandjes
facturering

telefoonantwoordservice
secretariaatswerkzaamheden op maat

Raadhuisstraat 61, 7255 BL Hengelo (Gld.)
tel. 0575-462384

ODERNE BEDSET,
Een kompleet nieuwe
kombinatie van licht beu-
ken met marineblauw.
Sportieve chic waarbij
aktieve mensen zich
prima thuis zullen voelen.

Bedset met achterwand
en twee nachtkastjes,
ledikantmaat
160 x 200 cm

1695.-
Bijpassende kast, twee-
deurs-uitvoerintf
met spiegel
(205 cm hrwd):

2150.-

Koopsom-actie
bij Univé

Profiteer snel! Tot en met 30 juni
heeft Univé een speciaal actietarief voor haar

koopsompolissen. Koopsommen met gegaran-

deerde, extra hoge opbrengsten! En als u de

koopsom voor l jul i 1996 stort, heeft u nog

een extra aftrekpost voor het belastingjaar

1995.

Wat voor u de beste keuze is, rekent Univé

graag voor u uit aan de hand van uw per-

soonlijke gegevens. Bel snel met de Univé-

Onderlinge bij u in de buurt of kom langs

voor een gratis offerte.

TJNTVEX..X VERZEKERINGEN • é

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Voorbeeld van een koopsom:
Kapitaal bij leven met restitutie

Een man van 45 jaar stort eenmalig een koopsom van f 11.268,-.

Normaal zou hij na 15 jaar f 26.156,-* ontvangen. Maar in de

koopsom-actie periode wordt die gegarandeerde opbrengst f 27.475,-*.

Een aanzienlijk voordeel van f 1.319,-.

* Bij overlijden binnen 15 jaar vulgt rrxiiiunr \\m dr koo/Linm.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gel re
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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



Gereedschaps-
KIST Curver, wegens enorm
succes nogmaals van 49,95 NU

Badmintonset
inclusief net van 14,95 NU

14,95

9,95
Voetbalvideo-
banden Vo0r maar
Nu met gratis hoofdparaplu én

gratis sportbloopers videoband

Natuurlijk bij
24,95

HUISHOUDEN ^^ l ^ ̂ ^

rz?E
sKHop o U111 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Auto
Materialen
Vorden

Vaderdagaanbiedingen
Autoshampoo Johnson

incl. spons f 4,95

Zonnebrilhouder
13,45

Cassettehouder
voor: Alfa 33 90 •» / Ford Fièsta 89 -> Fiat

Panda/Seat Marbella, Terra / Opel Corsa •* 93 /
Opel Kadett E / Opel Vectra -» 95 /

Peugeot 405 / VW Passat 88 •*

f 36,50

Handelsweg 4
7251 JG Vorden

Telefoon (0575) 55 32 28

Hou de zon buiten uw auto met

Supershade raamfolie
afm. 51 x 152 cm f 11,25
afm. 76 x 151 cm f 16,50

1e kwaliteit

caravanspiegels
spatbordmontage

per set

f 43,50

• Schoenaker en CCK orga-
niseren: Kranenburgs Volks-
feest met 8 kermisattracties.
14-6 House Disco 20.00 uur;
15-6 Vogelschieten 18.00
uur, inschrijving deze week bij
Schoenaker; 15-6 Bal met
'Festival' 20.00 uur; 16-6 Bal
met 'Die Vier' (voorheen de
Sunstreams) 18.00 uur. Veel
plezier op ons Volksfeest

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST ML-.U

ZOEKT U DE MEEST KOMPLETE
TAPIJT- EN GORDIJNKOLLEKTIE?

Die vindt u bij DE WONERIJ.
Net even anders!

Kom kijken en u zult zien
wat wij bedoelen.
P.S. De_koffie staat klaar!

np WONERIJ
v/h AnWsmit

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

Bij ons haalt u alles
voor uw renovatieklus...

Bij BouwCenter HCI-UBI

vindt u alle bouw- en

verbeteringsmaterialen voor

uw woning.

En u wordt deskundig

geadviseerd door ervaren

vakmensen uit de bouwwereld.

Want zo werkt dat bij

BouwCenter HCI-UBI:

u krijgt waar voor uw geld!

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BADKAMERS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

...van materialen
tot adviezen!

EflouwCenterSHCI-UBI
Openingstijden showro<!

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.
"maTf/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.
Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS

HONPEPOEP

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

EJLANDEJSI

gir



Hartis: Nieuwe hulp-
verleningsorganisatie
voor hartpatiënten.

In Nederland is een nieuwe organisatie onder de naam Hartis van start gegaan.
Deze organisatie heeft tot doel om naast de reeds bestaande voorzieningen acute hulp-
verlening te bieden voor hartpatiënten die een hartinfarct hebben gehad of die op de
wachtlijst staan voor een hartoperatie.
Hartis biedt 24 uur per dag de mogelijkheid om direct de situatie van het hart te laten
beoordelen. Bij een hartaanval telt iedere seconde. Momenteel duurt het gemiddeld drie
uur tussen het signaleren van hartklachten en de noodzakelijke behandeling in het zie-
kenhuis. Door de besluitvorming te versnellen is het met Hartis mogelijk twee uur eer-
der behandeld te worden.

Tijdwinst biedt grotere
kans op genezing
Tijd is een van de belangrijkste factoren bij acute hartproblemen.
Een snelle behandeling vergroot de kans op overleving en kan de
schade aan het hart beperken, waardoor de kans op volledig herstel
toeneemt. De tijd tussen de eerste symptomen van een hartaanval en
het begin van de behandeling in het z iekenhuis kost gemiddeld meer
dan drie uren. Dat heeft een aantal redenen:

• De patiënt aarzelt met het waarschuwen van de huisarts ("mis-
schien valt het wel mee") of is niet in staat deze snel te bereiken.

• De huisarts heeft ook tijd nodig om naar de patiënt toe te komen
en een diagnose te stellen.

• In het ziekenhuis moet de diagnose bevestigd worden, voordat tot
behandeling kan worden overgegaan.

De werkwijze van
Hartis
Abonnees van Hartis hebben al-
tijd en overal een eigen Hartis
Elektrocardiofoon tot hun be-
schikking. Daarmee kan de abon-
nee op elk gewenst moment zelf
een Elektrocardiogram (ECG) op-
nemen. Als men het alarmcentrum
in Weesp belt wordt de telefoon
beantwoord door gespecialiseerde
artsen die direct per computer be-
schikken over het medisch dossier
en een standaard ECG van de
abonnee.Wanneer er geen acute
problemen zijn, geven de artsen
advies en kan de abonnee gerust-
gesteld worden.
Van elk belangrijk contact van de
abonnee met Hartis worden de
cardioloog en de huisarts direct op
de hoogte gesteld.

• Abonnees van Hartis
hebben altijd en overal
een eigen Hartis Elektro-
cardiofoon tot hun be-
schikking.

• De abonnee kan op elk
gewenst moment zelf
een Elektrocardiogram
(ECG) opnemen.

• De abonnee belt het
alarmcentrum in Weesp
waar de telefoon wordt
beantwoord door gespe-
cialiseerde artsen

• De artsen beschikken di
reet per computer over
het medische dossier en
een standaard ECG van
de abonnee.

• De abonnee vertelt zijn
of haar klachten en
stuurt via dezelfde tele-
foonlijn het zelfopgeno-
men ECG door.

• De artsen van Hartis
kunnen op basis van de-
ze historische en actuele
informatie goed beoor-
delen hoe de toestand
van het hart is.

• Als snelle behandeling
noodzakelijk is wordt di-
rect een ambulance naar
de abonnee toegestuurd.

• Wanneer er geen acute
problemen zijn geven de
artsen advies en kan de
abonnee gerustgesteld
worden.

• Van elk belangrijk con-
tact van de abonnee met
Hartis worden de cardio-
loog en de huisarts direct
op de hoogte gesteld.

Snelle beoordeling van
de toestand van het
hart is noodzaak
De tijd tussen de eerste symptomen en de behandeling wordt aan-
zienlijk bekort^emdat:

• Hartis continu telefonisch bereikbaar is, dus ook 's-nachts en in
het weekend.

• De abonnee kan zonder aarzeling bij de eerste klachten al bellen.

• Alle belangrijke medische gegevens en een standaard ECG van
de abonnee zijn direct beschikbaar.

• Binnen enkele minuten kan een beslissing worden genomen en
een ambulance gestuurd.

• Het ontvangende ziekenhuis krijgt een ECG en andere medische
informatie direct toegestuurd.

De huisarts wordt
noodoproep.

hoogte gesteld van de

Chris de Jonge (61)
uit Workum
"Dankzij Hartis ben ik minder bang"
De heer C. de Jonge uit het Friese
Workum is geabonneerd op Har-
tis. Hij is hartpatiënt, heeft twee
keer een infarct gehad en onder-
ging een open hart operatie waar-
bij vijf bypasses zijn aangelegd.
Vorig jaar ontstonden bij de heer
de Jonge hartritmestbornissen.

Hier volgt zijn verhaal:
"Ik was met mijn collega met de
auto onderweg naar Duitsland
toen ik me benauwd en misselijk
voelde. Om uit te rusten ging ik
even in het gras liggen. Toen mijn
collega weer verder wilde en mij
probeerde wakker te maken, bleek
ik bewusteloos te zijn. Hij heeft
direct een ambulance gebeld. In
het 'ziekenhuis werd een hartaan-
val geconstateerd. Daarna heb ik
nog een hartaanval gehad.
5 jaar later bleek dat ik geope-
reerd moest worden aan mijn hart
waarbij aantal bypasses zijn aan-
gelegd. Drie maanden heb ik op

de operatie moeten wachten van-
wege de wachtlijst. Dat was een
verschrikkelijke tijd. Je voelt je zo
onzeker. Als ik toen lid van Hartis
had kunnen zijn, denk ik dat ik me
geruster had gevoeld.
Afgelopen jaar had ik veel last
van hartritmestoornissen. Vooral
als je alleen bent, heb je angst dat
het misgaat. Daarom ben ik lid
van Hartis geworden. Als ik erg
last van ritmestoornissen heb, ben»g voor mijn hart. Ik bel dan

Hartis voor controle. Tot
nog toe, was er gelukkig niets ern-
stigs aan de hand. Zo'n telefoon-
tje stelt me dan gerust. Ik durf ook
weer overal naar toe en heb stee-
vast mijn Cardiofoon bij me.
Dankzij de mogelijkheid altijd en
overal mijn hart te kunnen laten
checken, weet ik, dat als er iets
aan de hand is, ik erop kan reke-
nen dat er direct actie wordt on-
dernomen en ik binnen de kortst
mogelijke tijd in het ziekenhuis
behandeld kan worden".

"Snel ingrijpen van
levensbelang"
"Voor een cardioloog is het be-
langrijk zo snel mogelijk in te
grijpen. Hoe eerder wij een pa-
tiënt kunnen behandelen, hoe gro-
ter de kans op succes.
Momenteel duurt het 3 a 4 uur
voordat wij de patiënt zien. Dat is
veel langer dan wenselijk . Hartis
biedt een volstrekt andere manier
van besluitvorming. Dit kan een
tijdwinst van wel 2 uur opleveren.
Ik denk dat vooral patiënten die
recent een hartinfarct hebben ge-
had of op de wachtlijst staan voor
een hartoperatie of een dotterbe-
handeling veel profijt van Hartis
kunnen hebben. Dit geldt ook
voor mensen met stabiele angi-
neuze klachten (pijn op de borst
tijdens inspanning) en patiënten
met ritmestoornissen.
Omdat Hartis 24 uur per dag be-
reikbaar is, kan het vooral buiten
kantooruren van groot nut zijn.
Vaak bestaat er dan aarzeling de
huisarts te bellen. Ook geeft het
de patiënt het veilige gevoel dat
deze weet waar altijd een advies
en een snelle beslissing is te ver-
krijgen van een deskundige die
volledig op de hoogte is van de

Dr. Hans Bonnier, cardioloog
medische voorgeschiedenis van
de patiënt. Hartis biedt hierdoor
ook steun in psychologische zin .
Daarnaast kunnen onnodige zie-
kenhuisopnamen voorkomen
worden bij onterecht vermoeden
van een acuut hartprobleem. Een
verantwoorde beslissing is zelden
eenvoudig in dergelijke situaties.
Ik ben van mening dat een aantal
van mijn patiënten zeker gebaat
zal zijn bij het init iat ief van Har-
tis".

Wat gebeurt er als
men abonnee wil
worden?

Als iemand zich aanmeldt wordt
met zijn of haar toestemming con-
tact opgenomen met de cardio-
loog om alle belangrijke medi-
sche gegevens op te nemen.
Daarna volgt een intakegesprek
bij voorkeur in het ziekenhuis van
deze cardioloog. Tijdens dit ge-
sprek wordt uitvoerig ingegaan op
de situatie van de abonnee. Ook
wordt een ECG opgenomen en
volgt een uitgebreide instructie
van de Cardiofoon die men mee
naar huis krijgt.
Hartis werkt op basis van een
abonnementsysteem waarbij de

huur van de Cardiofoon is inbe-
grepen. De abonnee kan zo vaak
bellen als hij of zij zelf noodzake-
lijk vindt. Het aantal contacten en
doorgestuurde ECG's heeft geen
invloed op de abonnementsprijs.
Verschillende verzekeringsmaat-
schappijen hebben zich in principe
bereid verklaard de service van Har-
tis te vergoeden indien de cardio-
loog aangeeft dat het in individuele
gevallen gewenst is. Voor informa-
tie hierover kan men zich wenden
tot de afdeling medische zorg van
de verzekeringsmaatschappij of
Hartis bellen : 0294-433121

De Cardiofoon
De Cardiofoon is een handzaam
apparaatje dat zeer gemakkelijk te
bedienen is. Na de eerste instruc-
tie tijdens het intake-gesprek
wordt de nieuwe abonnee regel-
matig door Hartis opgebeld om te
oefenen. Pas als Hartis er van
overtuigd is dat de abonnee vol-
doende routine heeft met het op-
nemen en doorsturen van een
ECG wordt het contact vanuit
Hartis teruggebracht tot een keer
per maand. Dit contact is belang-
rijk omdat hiermee het medisch
dossier bij Hartis actueel blijft.
Ook vanuit het buitenland kan te-
lefonisch een ECG worden door-
gestuurd naar de Hartis centrale.

Meer
informatie
Voor meer informatie over de ser-
vice van Hartis kun t u bellen met
0294-433121
U kunt ook u uw naam telefoon-
nummer en adres in een envelop
/onder postzegel opsturen naar:
HARTIS
Antwoordnummer 6185
1380 WB Weesp.
U krijgt een informatiepakket toe-
gestuurd.
Hartis organiseert ook regionale
informatieavonden. U kunt zich
hiervoor opgeven met het boven-
staande telefoonnummer.

O U bent abonnee van Hartis en voelt zich
niet goed

© Via het alarmnummer belt u de arts in de
Hartis-centrale.De arts ziet direct uw me-
disch dossier en een vergelijkings-ECG
op het computerscherm.

© Met de Hartis Cardiofoon kunt u zelf
een Elektrocardiogram (ECG) opne
men

O U vertelt uw klachten en stuurt het door
uzelf opgenomen ECG per telefoon
door.

0 De arts beoordeelt uw situatie en zal
direct een ambulance waarschuwen of u •
geruststellen en advies geven.

@ Hartis biedt 24 uur per dag directe zorg
voor uw hart.



'n Week vol feestelijke
aanbiedingen!

VOOR VOETBALFANS

DE EK-VLAAI
VOOR GESLAAGDEN

DE HOERA
GESLAAGD-VLAAI

EN LAST BUT NOT LEAST

DE VADERDAG
BOEREN-

JONGENS-VLAAI
op z'n Limburgs bourgondisch lekker

dit spreekt vader zeker aan

NU VOOR f 17,50
En: om vaders door al deze feestelijkheden niet in
de verdrukking te laten komen, hebben wij zater-

dag voor alle vaders die komen winkelen een kans
op een leuke verrassing

Tip voor vaders verwen-ontbijt:
croissants, diverse soorten duitse en fran-

se broodjes. Ook verschillende soorten
verwenbroodjes om zelf te bakken

Vaders een prettige dag gewenst

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

ADVERTEREN
Aantrekkelijke
vlieg vakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

IXit u hij clc Rabobank rci/cn kunt
boeken, is u vast al bekend.
Maar weet u ook dat elke reisverko-
pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
voor nog aantrekkelijkere prijzen. Loop snel
eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

ADVE !N

KOST MEER!

Kreta, Gournes
nu vanaf 875,— p.p.

Vertrek: 20 en 23 juni.
15 dagen App. Kntxas Bcach,
D-Tóurs Vliegreizen Topcomplcx!
Prijs o.b.v. 4 personen (995,- p.p. bij 2 pers.)

Mexico, Puerto Vallarta
nu vanaf 959,— p.p.

Vertrek: 18 en 25 juni
9 dagen incl. vlucht en hotel Alegre ***.
Prijs bij 3 pers. (999,- p.p. bij 2 pers.)

Amerika, Florida
nu vanaf 1195,— p.p.

Vertrek: t/m 23 juni.
9 dagen incl. vlucht, tax, huurauto
incl. CDW, mijlen en l nacht hotel

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vorden: ()S~S-$5~sr : Hci^clo: <)^5-46S440; Steenderen: 0575-45S105;
Keijcnborg: 0575-46S4SO; B.uk: 0575-55787X; Wichmond: 0575-557865

E Z E W E E K B I , E D A H - E X T R A V O O R D E E L
GELDIG VAN MAANDAG 10 JUNI t/m ZATERDAG 15 JUNI '96

ONZE VLEESTOPPERS:

6,98

GEKRUID GEHAKT 1000 gnnnn 10.90 mr 0,98

1,29
MAGERE KALKOENREEPJES PANGANG
100 gram van 1,79 voor

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

GOUDBANKET ROOIÊÏÏER
RONDO'S pak 280 gram van 2.09 voor l ,79

CRISPY SUPERCHIPS div. smaken zak ZOO gram van 1.99 voor l ,/O

GRAVES SUPERIEURES n» 750 * . 6.75»„, . 5,75
KASSAKOOPJE:
VERRASSINGSZAKiis **>»«2.29 m, 1,79

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

D/dTV:

GRANNY'Saki1'/2kgnii4.98nor 3,00

HANDSINAASAPPELSne,mg™4.M,M, 3,98

RIEZE RAUWKOSTSOORTEN M * w p. «n»,..,.. 1,98

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO MOUT
800 gram gesneden van 1,99 voor

VERGEER KAAS SNIJVERS:

GRASKAAS
1000 gram van 10.98 voor

Z.A.V. KATENSPEK
100 gram + 25 gram extra NU ...

Z.A.V. ARDENNER
BOTERHAMWORST
100 gram + 25 gram extra NU ...

1.49

8,98

1,69

1,69

WAARDEBONFOLDER WAARDEBONFOLDER WAARDEBONFOLDER
TOTAALVOORDEEL F 45,-

MAANDAG 10 JUNI T/M ZATERDAG 29 JUNI:

OLA FESTINI IJSJES div. smaken pak a 9 stuks voor 3.99 NU MET BON 1,50 KORTING

SLANKIESMEERKAAS3kuipjes3.57 NU MET BON 1,00 KORTING

FRICO SLAGBOOM 500 mi 2.49 NU MET BON 1,00 KORTING

FRUTTIS VRUCHTENYOGHURTJES 2 pak 3.78 NU MET BON 1,50 KORTING

HET VERRE OOSTEN KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN
div. smaken 4,89 NU MET BON 2,00 KORTING

ZANDVLIET GELDERSE GEKOOKTE WORST soo gram 3.99 NU MET BON 1,50 KORTING

SNACKLIFE CHEESEBURGERS OF HOTDOGS 2 stuks 3.75 NU MET BON 1,00 KORTING

UNOX KNAKS 200 gram 2 blikken 4.38 NU MET BON 1,00 KORTING

Heeft U geen folder ontvangen, vraag bij de vleeswarenafdeling.

Openingstijden: maandag t/m woensdag 8.00-18.00 uur
donderdag 8.00-20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-16.00 uur

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 20 00

De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.
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