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VW deelt nieuwe pand met Agrarische Bedrijfsverzorging

VW verhuist naar pand Kerkstraat
De VWin Vorden verhuist be-
gin juli naar het voormalige
pand van Barendsen Geschen-
ken aan de Kerkstraat. De VW
krijgt hier 40 vierkante meter
tot haar beschikking. Hoofd-
huurder van het pand wordt de
Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland.

Het bestuur van de VW had al een
tijd geleden het oog laten vallen
op het pand aan de Kerkstraat.
Voorzitter F.J. de Zee laat weten dat
dat de voormalige winkel van
Barendsen Geschenken alleen veel
te groot en te duur was voor de
VW.
"Toen wij een telefoontje kregen
van Thoma Makelaars met de me
dedeling dat de Agrarische Be-
drijfsverzorging Oost-Nederland
ook interesse had maar het pand
te groot vond, kwam alles in een
stroomversnelling terecht. De
Agrarische Bedrijfsverzorging
wordt de hoofdhuurder van het
pand en wij huren het linkerge-
deelte van pand weer van de
Bedrijfsverzorging", aldus voorzit-
ter De Zee.

Het is inmiddels acht jaar geleden
dat de VW haar intrek nam in de
kiosk op het Marktplein. In eerste
instantie waren het bestuur en de
medewerkers bijzonder blij met
deze locatie, maar doordat het
aantal bezoekers in de loop van de
jaren sterk toenam werd het pand
al snel te klein.
"Per jaar komen er gemiddeld zo'n
30.000 mensen in onze kiosk. Daar
is de kiosk helemaal niet op bere
kend", aldus De Zee. De VWwas

dan ook al enkele jaren op zoek
naar een nieuwe locatie. "Verder
hadden we in de kiosk^ak nooit
de mogelijkheid om v^pboparti-
kelen zoals fïetroutes en ansicht-
kaarten fatsoenlijk uit te stallen.
Op die manier liepen we een hoop
extra inkomsten mis".

Het bestuur van de plaatselijke
VWwil met het nieuwe kantoor
aan de Kerkstraat ook laten zien
dat het toerisme in Vorden wel de
gelijk wat voorstelt. "Er staan aller-

lei veranderingen op stapel bij de
VW in Nederland. Zo zijn er plan-
nen om de plaatselijke VWs op te
heffen en onder te brengen bij een
regionale VW. Met dit nieuwe
pand willen wij benadrukken dat
Vorden een aardig partijtje mee
blaast als het gaat om toerisme.
Een VW-kantoor is dan ook niet
weg te denken uit een dorp als
Vorden. Het toerisme in Vorden is
goed voor tussen de 40 en 45 ar-
beidsplaatsen en een omzet die
schommelt tussen de 5 en 7 mil-

joen gulden op jaarbasis", aldus de
heer De Zee.

kantoor aan de
Kerkstraat wordt twee keer zo
groot als het huidige WV-pand. De
verhuizing staat gepland voor vrij-
dag 2 juli. Wat er precies met de
kiosk op het Marktplein gebeurt is
nog niet bekend. "Wij huren die
kiosk van de gemeente. Binnen-
kort zullen we in overleg met de
gemeente Vorden bekijken we wat
met de kiosk gaan doen".

Bomenwandeling
Klein Axen op
zaterdag 19 juni
Steeds meer mensen hebben de rij-
ke ervaring van het contact met de
bomenwereld. Stichting Vrienden-
kring Klein Axen biedt op zaterdag
19 juni weer de gelegenheid om
dit zelf te beleven.
Jeroen Heindijk, door anderen ook
wel boomsjamaan genoemd, zal
evenals vorig jaar weer een bos-
tocht begeleiden. Op zijn onna-
volgbare wijze schept hij de juiste
atmosfeer, waarin iedere deelne
mer op zijn of haar unieke manier
tot een eigen ervaring kan komen.
Door bewust te communiceren
met de bomen ontwikkelen we de
samenwerking met deze intelli-
gente (licht) wezens. Bomen blij-
ken bereid te zijn met de mens in
contact te treden en hen te kun-
nen helpen.
Enkele reacties van deelnemers
van vorig jaar zijn: "Dit is een gro-
te verdieping in mijzelf',
'Sindsdien loop ik compleet an-
ders in het bos", "Stuk groei, be
wustzijn dat bomen zo dicht bij de
mensen staan", "Ervaren als een
verrijking", "Ik merkte er niets van
en dat was ook goed", "Ik ga regel-
matig terug naar die plek en kan
daar verder komen met mijn ver-
werkingsprocessen" .
Stichting vriendenkring Klein
Axen organiseert voor het tweede
jaar lezingen voor mensen die
zich willen verdiepen in zichzelf
en hun leefomgeving. Mensen die
kritisch en nuchter genoeg zijn
om het niéuwe-tij ds-denken op
waarde te schatten zijn dan ook
van harte welkom op 19 juni. Voor
informatie en opgave is het secre
tariaat bereikbaar onder nummer
0575-552044.

Zwemvierdaagse
21 juni van start
In de week van maandag 21
juni tot en met vrijdag 25 juni
wordt voor de 25e keer in het
zwem- en recreatiebad In de
Dennen' te Vorden, de zwem-
vierdaagse gehouden. Voor
deze zwemvierdaagse zijn 5
avonden beschikbaar, indien
men bijvoorbeeld een avond
verhinderd is om te zwemmen.

De afstanden voor kinderen tot en
met 10 jaar, 250 meter (10 baan-
tjes). Dezelfde afstand geldt tevens
voor 65 plussers, echter men mag
net als bij de overige leeftijden per
avond ook 500 meter (20 baantjes)
zwemmen. Men kan elke avond de
gewenste afstand zwemmen.

Bovendien is er vanaf dinsdag 22
juni ook de mogelijkheid om 's
morgensvroeg de baantjes te trek-
ken. Vrijdagavond 25 juni worden
de medailles uitgereikt en dienen
de deelnemers(sters) ook op dat
tijdstip hun baantjes te hebben af-
gelegd.

Men kan zich vanaf heden voor
deze zwemvierdaagse tot en met
zondag 20 juni laten inschrijven
aan de kassa van het zwembad.
Inschrijving na 22 juni is niet mo-
gelijk. Vorig jaar namen er 140 per-
sonen deel, in 1997 waren er 170
deelnemers.

Aan deze zwemvierdaagse is een
goed doel gekoppeld: het sponsor-
zwemmen voor het Ronald Mc
Donald kinderfonds. De deelne
mers aan dit sponsorzwemmen
ontvangen als dank een leuke at-
tentie. Vorig jaar werd f330,10 bij-
een gezwommen. In 1997 een be
drag van 837 gulden. Het badper-
soneel, dat zelf ook een financieel
steentje bijdraagt, hoopt van gan-
ser harte dat de actie meer zal op-
brengen dan vorig jaar.

Tijdens de zwemvierdaagse is er in
het diepe bassin een beperkte ge
legenheid tot zwemmen. De
zwemlessen zullen normaal op de
geplande tijdsstippen plaats vin-
den.

Senioren uit
Vorden
met vakantie
Een groep van 50 senioren heeft
een vakantieweek doorgebracht in
hotel Hoge Duin in Wijk aan Zee.
Gezien de hoogte van het hotel; 40
meter boven A.P. kon men uitste
kend zien hoe de zeeschepen van-
uit de sluizen van Ymuiden uitva-
ren. Onder meer werd een bezoek
gebracht aan een zeeaquarium, de
Broekerveiling, een chocoladefa-
briek. Ook werd een bezoek ge
bracht aan Volendam. Ter afslui-
ting werd in het Dorpscentrum
een koffietafel genuttigd. De lei-
ding was voor het tiende achter-
eenvolgende jaar in handen van
Hermien Groot Jebbink en Diny en
Berend Bekman.

Dorpsschool voert
musical op voor
Vordense ouderen
In het kader van het 'Internatio-
naal Jaar' voeren de leerlingen van
groep 7 en 8 van de Dorpsschool
dinsdagmiddag 22 juni in het
Dorpsscentrum de musical 'Beau
Soleil' op. Deze voorstelling is be
doeld voor alle Vordense ouderen.
De toegang is gratis.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. M. Beitier, afscheid oudste kinderen van
de zondagsschool en kindernevendienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. G.J. Bouwmeester - Enschede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. P. Boomsma, Nijverdal; 19.00 uur ds.
P.W. Dekker, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 19 juni 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 20 juni 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 juni 17.00 uur eucharistie.
Zondag 20 juni 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
20-21 juni pastoor Nijrolder, Baak, tel. (026) 4953118/(0575) 441291.

Huisarts
19-20 juni dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon (0575) 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spóedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Tandarts 19-20 juni G.W. Jelsma / K. Ruskamp, Lochem, tel.:
(0573) 251870. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15,00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-1130, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag-en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30. 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
én 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggëman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
1230 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 1230 op telefoonnummer 0314-62 61
40. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 ct/min).

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

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

Diëtiste/natuurgeneeskimdige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 1330-1730 uur.

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

Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag
13.30-2030 uur, woensdag 13.30-1730 uur, donderdag
1330-1730 uur. vrijdag 1330-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
UUT:

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15- 16.15 en 1930- 20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

vyy-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 0930-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00 uur. m
de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen* te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagvan 14.00 - 17.00 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 Iiiformatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-1130 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05. Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 1 1 2

POLITIE VORDEN:
daj; en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: daj; en nacht 112
AMBULANCE: claj; en nacht 1 1 2

Geslaagd??? Gefeliciteerd!!!
En nu een feestje. Een geslaagde barbecue?

Wij zorgen ervoor.

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

f 1j75 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor f "Ij— per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram Boterhamworst

f 0,98
100 gram Zeeuws spek

f 1,89

ZATERDAG BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Magere Runder priklapjes
500 gram f 8,45

Runderrollen
5 halen 4 betalen

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 hamburgers +
4 slavinken

samen f 7,95

Het 'Verst" lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

riinternieuwe methode!
n u uw gewicht te

beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info A. Eijsink, (0575) 57 21 27

• Te koop: jonge hennen aan
dcjÉjto; jonge bas- en sierfa-
zaïKi en jonge kalkoenen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 46 16 70

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? Wilt u dit beheer-
sen? Bel dan (0575) 467381

• Te koop: dieselolietank
(1100 liter) met pomp en
opvangbak, samen f 600,-. Tel.
(0575) 46 44 05

• Peuterspeelzaal "Peuter-
pret" Wichmond/Vierakker
e.o. heeft geen wachtlijst.
Voor kinderen v.a. 2 jaar is evt.
plaats. Bel voor meer informa-
tie (0575) 527943.

• A.s. zondag 20 juni grote
bingo. Aanvang 19.30 uur
Café d'Olde Kriet, Wichmond,
tel. 0575-441600.

• En nu is vader aan de beurt!
Haal uw vaderdagcadeau bij
de Wereldwinkel.

• Kranenburgs Carnaval
presenteert op 27 juni, bij
Pannenkoeken Restaurant
Kranenburg: * video opnames
van de playbackshow (deze
zijn tevens te koop) * prijsuit-
reiking ballonnenwedstrijd.
Aanvang 15.00 uur, in de zaal.
Gratis entree.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06-
51106955.

• Te koop: verse aardbeien.
F. van Amerongen, Schutte-
straat 12, Vorden, tel. (0575) 55
6408.

• Te koop: 2 onder 1 kap
woning. Tel. 55 34 75.

VERSE AANBIEDINGEN
VOOR VADERS EN GESLAAGDEN

Heerlijk verse
vlaaien

Vaderdag-vlaai

Tropical vlaai
'n heerlijk verse
tropische verrassing M fl M QJj

vaderdag stuntprijs l l •§•

Aardbei vlaai
voor 6 punten
volop zomerkoninkjes

voor
f Q
l DB

50

Bienenstich taart
ouderwets lekker

voor maar f 7?°
V* Hoera! Geslaagd!

' l̂ l̂ tegen inlevering van deze bon
f 2,50 korting op taart of vlaai!

TIP voor vaders verwen ontbijt
croissants, diverse soorten Duitse, Franse en Italiaanse

broodjes. Ook om zelf thuis af te bakken.
Vaders, een prettige dag gewenst!

P.S. Voor winkelende vaders hebben wij zaterdag
een leuke verrassing...

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Hij is nog bijna niets,
zó klein en helemaal ontwe-
tend,
maar toch zo groots en fijn,
wat hij voor ons betekend.

Wij zijn gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Sven

4 juni 1999
Sven is geboren om 15.46 uur,
weegt 3045 gram en is 49 cm
lang.

Henrie, Lysette, Kevin
en Bjorn Langwerden

Heideweversweg 1
7255 LV Hengelo (Gld.)

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Sem
BENTE

4 juni 1999

Gea Rexwinkel en
Jan Rietman

Wichmondseweg 11d
7223 LH Baak
Tel. (0575) 44 10 00

Wij hebben een zoon en ik een
broertje!

Owen

5 juni 1999

Peter Rietman
Ingrid Dijsselhof
Iris

len Dalessingel 48
7207 LL Zutphen
Telefoon: 0575 - 57 12 32

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
ons zusje

Xanthi

6 juni 1999

Nikos, Jacqueline, Zoë
en Anna Emmanouil -
ter Huerne

H.K. van Gelreweg 18
7251 XL Vorden
Tel. (0575)55 11 41

Bezoek is na een telefoontje
van harte welkom.

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon en
broertje:

BjÖm Christian

op 7 juni 1999

Harry, Christine
Steven en Eva
Klein Brinke-Kappert

Polweg 11
7234 SX Wichmond

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Roei

Hij is geboren op 12 juni 1999,
weegt 3550 gram en is 50 cm
lang.

Martie, Anja en Marijn
Sprukkelhorst-Tragter

N ij landweg 6
7251 KK Vorden
Tel. (0575) 55 69 21

Hartelijk dank aan allen die in
welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt

Wim en Dika Harmsen

LJndese Enkweg 1
7251 N H Vorden



Zij in jurk, hij in pak
Nu gaat het er echt van komen
Ringen, gemeentehuis
De dag van onze dromen

Marcel Gotink
&
Cynthia Gieteling

gaan trouwen op donderdag 1 juli
1999 om 11.00 uur in het gemeente-
huis te Zutphen.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.30 tot 17.30 uur in café-
restaurant 'De Boggelaar', Vordense-
weg 32 te Warnsveld.

Ons adres:
'Nieuw Overdijkink'
Lansinkweg 9
7207 DG Leesten (Zutphen)

René Mombarg
&
Marianne Toonk

gaan trouwen op vrijdag 2 juli 1999
om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Ons adres:
Het Stapelbroek 3, 7255 LZ Hengelo (Gld.)

AGRI EFFECT
v/h Gotink Zutphen • Korenblek Warnsveld

In verband met
bovengenoemd huwelijk

is ons bedrijf

gesloten
op 1 juli 1999

Mark Droppers
&
Sandra Brunnekreeft

gaan trouwen op donderdag 24 juni
1999 om 13.00 uur in het gemeente-
huis te Ruurlo.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur in
bar/bodega" 1 Pantoffeitje" te Vorden.

Ons adres:
Hoetinkhof 67, 7251 WK Vorden

Kadotip: KI

.._._._„

13 mei 1999 waren wij 40 jaar
getrouwd.

Wij willen het feest samen met u, onze
kinderen en kleinkinderen, en onze
familie uit Amerika vieren op zaterdag
19 juni 1999

Nico Lichtenberg
en
Astrid Sueters

gaan trouwen op vrijdag 25 juni 1999
om 12.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur '
Bodega " 't Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 te Vorden.

Henk Willems
&
Riek Willems-Stegerman

Ons adres blijft:
Kerkweide 31, 7251 LN Vorden

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom, op onze
receptie van 16.00 tot 18.00 uur in
1 Pantoffeltje, Dorpsstraat 34,
7251 BC Vorden.

Molenweg 32
l 7251 EE Vorden

In dankbaarheid hopen wij op
donderdag 24 juni a.s. samen met
onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijk te herdenken

J. Bannink
T.J. Bannink-Klein Bramel

U bent van harte welkom op onze
receptie van 20.00 tot 22.00 uur in
Café-Rest "De Keizerskroon",
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Wildenborchseweg 4
7244 PV Barchem
" 1 Haneveld"

1934 1999

Op dinsdag 22 juni a.s. hopen wij,
samen met onze kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, het heuglijke feit
te herdenken dat wij

65 jaar
geleden in het huwelijk zijn getreden.

Albert en Gerritje Bretveld-Teunissen

Wilt u ons hiermee gelukwensen dan
bent u van harte welkom op onze
receptie op zondag 27 juni a.s. van
14.00 tot 16.30 uur in zalencentrum
De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Kapelweg 8a
7255 NJ Hengelo (Gld.)

Heden overleed onze innig geliefde zoon, broer, zwa-
ger en oom

GARRIT JAN BLOEMENDAAL

in de leeftijd van 53 jaar.

Vorden: B. Bloemendaal
J. Bloemendaal-Scholten

Hoogeveen: Annie Bloemendaal
Bredevoort: Jan Bloemendaal
Vorden: Bennie Bloemendaal

Erna Bloemendaal-Groot Nuelend
Frank, Joost en Rutger

10 juni 1999,

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 15
juni op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
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Na een periode van ruim 2 maanden spanning en
hoop hebben wij helaas onze Gerrit los moeten laten

GERRIT BLOEMENDAAL

Gerrit, wij zullen jouw unieke persoonlijkheid missen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe voor
komende tijd.

Collega's Bloemendaal & Wiegerinck

Theo Peter
Gerda Johan
Ina Witfred
Toos LUC
Marion Ingrid
Martin Karin
LJsette Daniël
Tanja Ursula
Lidy . Gerda
Tea

Vorden, 10 juni 1999

de

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons bestuurslid

GERRIT BLOEMENDAAL

Wij verliezen in hem een dierbare zangersvriend en
een kundig en plichtsgetrouw penningmeester.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Bestuur, leden en dirigent van het Vordens
Mannenkoor.

Vorden, 10 juni 1999

Ieder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 $>

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 023 05 30 ' dag en nacht )

Monuta
Uitvaartverzorging en -verzekering



E TI N y O R D EN

Telefoon gemeente:
(0575)557474

Telefax gemeente:
(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot n .00 uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN
m

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst

Zutphenseweg 90 G. Krajenbrink uitbreiden woning 07-06-99

M. Baauw uitbreiden woning 08-06-99Baron van der
Heijdenlaan 15,
Wichmond

Weppel 8

Heerlerweg 6,
Vierakker

F.L. Klein Brinke bouwen woning met 08-06-99
en M. Siktóng garage

mts. Hartemink uitbreiden jongveestal 09-06-99

het Wiemelink 11 A.L. Velhorst bouwen tuinhuisje 09-06-99

Emmalaan l E. Bouwmeester vergroten veranda 09-06-99

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

RBBOUWVERGUNNINGEN
m

plaats aanvrager

Hoetinkhofl02 GJ. Dijkman

Burgemeester G.W Tragter
Vunderinkhof 14

inhoud vrijstelling

vergroten woning

bouwen bergruimte
en vergroten garage

Burgemeester W.C A Degenkamp vergroten woning
Vunderinkhof 12 en garage

plaats

ANLEGVERGUNNING

%aam inhoud

zuidoostelijk buiten- Grontmij Advies & uitvoeren landinrichtings-
gebied gem. Vorden Techniek Gelder werkzaamheden (ruilver-

land B.V. kavelingsgebied
^^ Hengelo-Zelhem)

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

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag 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 met ingang van 18 juni tot en met 29 juli 1999, ter inzage het besluit
op de aanvraag van:

Urtica/de Vijfsprong
Reeoordweg 2
7251JJ Vorden
Reeoordweg 2

om: een revisievergunning voor een biologisch-dynamisch agrarisch be
drijf

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

De strekking van het besluit luidt:
Dit biologisch-dynamisch bedrijf wil het aantal melkkoeien met 4 stuks
en het aantal jongvee met 2 stuks uitbreiden. Hierdoor neemt de am-
moniakemissie toe van 214 naar 257 kilogram NH3. De depositie ter
plaatse neemt toe van 986,5 naar 1184,77 mol.
Voor de uitbreiding worden ammoniakrechten van het agrarisch bedrijf
van de heer H.W. Bosch aan de Varsselseweg 22 te Hengelo Gld (108,5 ki-
logram NH3 bruto) aangekocht, waarvan netto 43 kilogram NH3 wordt
benut.
Omdat het bedrijf van aanvrager dicht bij een voor verzuring gevoelig
bos ligt, waardoor de depositie meer dan 300 mol bedraagt, moeten de
gekochte ammoniakrechten extra (45%) worden gekort. De 5%-depositie
korting op de te verplaatsen ammoniakrechten moet altijd worden ge
haald. Aan alle criteria van het ARP is voldaan.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 30 juli 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde ter-
mijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 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 Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is
beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (dooridesnummer), fax
(0575) 55 74 44

/w,FT MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 18 juni tot en met 15 juli 1999 ter inzage: een mel-
ding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van: Vereniging
voor Interconfessioneel basisonderwijs te Wichmond/Vierakker,
Dorpsstraat 19, 7234 SM Wichmond, voor het uitbreiden van een basis-
school op het perceel Dorpsstraat 19 te Wichmond.

^ VERGROTEN WONING BARON VAN DER HEYDENLAAN 15
IN WICHMOND

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 5 lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Wichmond 1994" voor het vergroten van een woning op het perceel
Baron van der Heijdenlaan 15 te Wichmond.
De vrijstelling maakt het mogelijk om te bouwen voor de gevel van het
hoofdgebouw.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van do^fcrdag 17 juni tot en'met 14 juli 1999, ter inzage ter gemeente
secretan^afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

A
• ^ANKH(

G FIETSPAD EN GROOT ONDERHOUD AAN DE
rORSTERSTRAAT

Deze week start aannemersbedrijf Dostal met het aanbrengen van het
fietspad tussen Wichmond en het sportcomplex Socii en het groot on-
derhoud aan de Lankhorsterstraat.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn, als het weer
enigzins meewerkt, in de maand oktober afgerond.

Ie fase (14 juni 1999 tot en met 16 juli 1999).
Gedeeltelijk herinrichten van het parkeerterrein bij het sportcomplex
Sociï.

2e fase (10 augustus 1999 tot en met 3 september 1999).
Aanleggen van het fietspad.

3e fase (30 augustus 1999 tot en met 9 oktober 1999).
Aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de Lankhorsterstraat inclusief
rode fietsstroken en een aantal plateaus.

In verband met de werkzaamheden is vanaf maandag 30 augustus 1999
tot zaterdag 9 oktober 1999 de Lankhorsterstraat afgesloten voor het
doorgaande verkeer, dit wordt omgeleid. Bestemmingsverkeer blijft ge
durende deze periode mogelijk. Het is echter niet uitgesloten dat het be
stemmingsverkeer soms moet omrijden.

OBOINTI-, «UIT
IN TUINAFVAL

APART

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



Zwitserse roonwlaai

nu

Dubbel choc.cake
met lekker veel chocolade

S.95
nu

Speciaal voor vader de

gebakstropdas
In vruchten of slagroom

ff.95
nu

Roomboter

croissants
nu O." ct per stuk

Echte Bakker
VAN ASSELT ®
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

TE M r» a
BOUW/BEDRIJF B.V.

Ter versterking van ons team
zoeken wij

enthousiaste
metselaars

voor werkzaamheden in de regio.

Hoofdzakelijk werkzaamheden
aan vrije sectorwoningen.

Wenden voor sollicitaties aan het kantoor
Van Reedestraat 14, Lichtenvoorde
of tel. de heer Veerbeek jr. (0544) 37 13 00

Knippen d wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

27,50
32,50

knippen & wassen
& Animatie

80,-
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

27,50

Gel & Lak gratis
Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 Vorden 9 (0575) 55 12 15

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huls De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
•• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51, 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

Cor de Wild Zutphen
Tel. (0575) 51 5410

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
kunstmest

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Palingkwekerij/rokerij

Argo
Te koop verse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk

Telefoon (0575) 46 37 43

We gaan vader
lekker verrassen

Surprise bal
gehaktbal met stoofgroenten, 100 gr.

195

Runderschnitzels
WO gr

Gebr. gehakt,
boerenmetworst,
achterham
100 gr. per soort, samen voor

289

595

3 biefstukken

Zalmsalade
100 gr.

zr

1000

779

Montenauer
Ardennerham 100 gr.

45

KeurslagerV1O g
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Nu GRATIS IBSëSê? in onze slagerij
van donderdag 17 juni t/m zaterdag 19 juni

Diverse dagaanbiedingen
met Rocks.

Vrijdag aanbieding

Bij aankoop van 1 kilo

Tartaar
50 ROCKS GRATIS

per kilo van IS f̂tTvoor 14,98

Filetlapjes
50 ROCKS GRATIS

per kilo van 21,50 voor 16,98

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

Zaterdag aanbieding
Bij aankoop van 1 kilo

Gepaneerde
Filetschnitzels
50 ROCKS GRATIS

per kilo van JS^CF voor 16,98



Beleidsplan zwembad 'In de Dennen' in najaar klaar:

Superglijbaan komt begin juli Judoka's presteren goed
Het bestuur van het Vordense
zwembad In de Dennen' hoopt
in de eerste week van juli de
'reuzeglijbaan' te kunnen plaat-
sen. Deze glijbaan met een
lengte van 50 meter en een
doorsnee van 5,5 meter is al een
poos geleden aangekocht.

"Dat wil niet zeggen dat je dan
maar meteen zo'n glijbaan kunt
aanleggen. Integendeeld zelfs.
Daarvoor heb je diverse vergun-
ningen nodig. Een dergelijke glij-
baan moet in verband met het
'Attractiebesluit' aan strenge eisen
voldoen. We verwachten de toe-
stemming zeer binnenkort en
kunnen dat direct met de voorbe
reidingen beginnen", zo zegt
Harry Mombarg, penningmeester
van het zwembad.

De realisatie van de glijbaan in de
eerste week van juli is voor het bad
van eminent belang, omdat een
week later de 'grote' vakanties be-
ginnen en elke attractie is dan

• mooi 'meegenomen'. De glijbaan

zal aan de zuidkant van het zwem-
bad worden geplaatst. De officiële
opening zal middels een open dag
plaats vinden.
Overigens kijkt Mombarg met ge
mengde gevoelens terug op het vo-
rig seizoen toen "In de Dennen"
met name door het slechte weer in
het eerste gedeelte van de zomer
het bezoekersaantal bleef steken
op 34.500. Normaliter schommelt
dit aantal tussen de 50.000 en
60.000.
Het financiële plaatje gaf aan dat
de 'schade' in geldbedrag beperkt
bleef. "Toch een sluitende reke-
ning omdat we ook minder heb-
ben uitgegeven. Minder bezoekers
betekent namelijk ook minder
personeelskosten (flexibele werk-
tijden badpersoneel) en minder
chloor. Echter een schrale troost
omdat diverse door het badperso-
neel georganiseerde evenementen
moesten worden afgelast", aldus
Mombarg.

BELEIDSPLAN
Het Vordense zwembad is door het

gemeentebestuur van Vorden ooit
aangemerkt als basisvoorziening.
Dat betekende een jaarlijkse bij-
drage van 300.000 gulden. Echter
de gemeente heeft zoals bekend,
inmiddels gekort op de subsidies
in zijn algemeenheid. Voor het
zwembad 'In de Dennen' betekent
dit voor 1999 een bijdrage van
280.000 gulden met daarbij de
aantekening dat het subsidiebe-
drag elk jaar opnieuw zal worden
bekeken.

Dus worden er wegen gezocht om
het zwembad financieel aantrek-
kelijker te maken. Zo is men in ge-
zamenlijk overleg tussen gemeen-
te en zwembad bezig met een be
leidsplan met als uitgangspunt
het ontplooien van meer activitei-
ten in-en rondom het zwembad
c.q. in de nabije omgeving van het
bad. (De reuzeglijbaan is dus al
een eerste aanzet) Zo wordt ook
Natuurmonumenten in het over-
leg betrokken. Het badbestuur
denkt dat dit beleidsplan in het
najaar gepresenteerd kan worden.

Europese verkiezingen '99
UITSLAG VORDEN Aantal inwoners: 8.358

1999
% stemmen

1994
% stemmen

Opkomst 40,6 2701 47,6 3166

CDA
PvdA
WD
D'66
SGP/GPV/RPF
Groen Links
CD
Sala
EVPN
SP
DEP
Overige

37,3
19,6
25,5
4,5
3,0
7,2
0,2
0,2
0,2
2,1
0,2

0

1007
530
689
121
80

195
5
5
6

58
5
0 .

38,8
18,6
24,8
9,8
2,7
1,0
0,2

0
0

0,3
0

3,8

1230
589
784
311
85

0
0
8
0

^

Gezinsdienst
Op zondag 20 juni zal er in de
gezinsdienst afscheid genomen
worden van de oudste kinderen
van de Kindernevendienst en
de Zondagsschool om 10.00 uur
in de Dorpskerk. Het thema
"Om uit te vliegen" geeft aan
dat zij een andere levensfase be
ginnen. Het verlaten van de
Basisschool en van de Kinder-
nevendienst of Zondagsschool
en de overstap naar de Jeugd-
kerk, Kerk en naar het Voort-
gezet Onderwijs. Het geeft ook
aan dat je met de dingen die je
geleerd hebt verder mag / moet
gaan. Aan de dienst zullen zo-
wel jongelui als hun ouders
meewerken.

Bodemonderzoek Wildenborch
In opdracht van het Water-
schap Rijn en IJssel start bin-
nenkort een veldonderzoek in
de omgeving van het landgoed
De Wildenborch. Een onder-
zoek waarbij medewerkers van
DLO (Dienst Landbouwkundig
Onderzoek)-Staring Centrum
de bodemopbouw in kaart
brengen.

Het waterschap heeft de gegevens
over de bodemgesteldheid nodig
als basismateriaal voor het uitvoe-
ren van verbeteringsplannen. Met
die bodemkennis wordt water-
huishouding straks beter afge-
stemd op wensen van de gebrui-
kers van oppervlaktewater in het
duizend hectare grote gebied. Die
gebruikers zijn landbouw, natuur,
recreatie en milieu. De werkzaam-

heden van de medewerkers van
het DLO-Staring Centrum duren
tot juli.

VELDWERK
Tijdens het veldwerk boren de
mensen van het DLO-Staring Cen-
trum met een grondboor tot een
diepte van maximaal 180 cm. Per
hectare voeren ze gemiddeld één
boring uit. Bij iedere borink kijkt
men naar de gelaagdheid van het
bodemprofiel. De gegevens van
elke laag worden ingevoerd in een
veldcomputer. Gelet wordt op de
dikte, de aard (zand, leem, klei,
veen), de geologische afzetting, de
samenstelling, het humusgehalte
en dergelijke van de grond. Het
ontstane boorgat (doorsnede circa
7 cm) dicht men na afloop. In het
veld geven de onderzoekers op een

kaart de vlakken aan van gronden
die een gelijke bodemopbouw heb-
ben. Daardoor ontstaat een bo-
demkaart.

Vóórdat een perceel betreden
wordt, wordt eerst contact opge-
nomen met de gebruikers van de
betreffende grond. Mocht dat con-
tact niet tot stand kunnen komen
(overdag niet thuis, of op grote af-
stand woonachtig), dan wordt een
brief achtergelaten.De projectme-
dewerkers kunnen zich desge-
vraagd legitimeren en zijn aan-
spreekbaar voor een nadere toe-
lichting van het werk.
Voor vragen over de achtergron-
den van dit project kunt u terecht
bij de heer J.W. Willink van de af-
deling Noord van het Waterschap
Rijn en IJssel, tel. (0314) 369525.

Houtsnijwerk uit Kenya
Houten zebra's, olifanten en gi-
raffen vind je in allerlei soorten
en maten. Zo kun je er grote
staande exemplaren kopen of
juist hele kleine, en zijn er zit-
tende beesten te vinden, die op
de rand van de kast zo aardig
hun poten naar beneden laten
bungelen. Maar waar komen ze
eigenlijk vandaan?

Navraag bij een van de leveran-
ciers, Kinta, leert dat de uit hout
gesneden beesten uit Kenya ko-
men, waar ze vervaardigd worden
door leden van de Kamba, een be
volkingsgroep van meer dan twee
miljoen mensen. Deze bedreven

houtsnijders wonen in het gebied
rond de stad Machakos (40 km ten
oosten van Nairobi). Machakos ligt
in een semi-agrarische regio die
soms kampt met extreme droogte.
Daarom vormt de verkoop van
kunstnijverheidproducten een be-
langrijke inkomstenbron naast de
landbouw.
Het snijden van hout gebeurt voor-
al door de mannen, die dit in coö-
peratief verband ter hand nemen.
De vrouwen maken andere pro-
ducten, bijv. sisaltassen, maar ne-
men soms toch een deel van het
productieproces van het houtsnij-
werk voor hun rekening. Zoals het
schilderen van de motieven of het

insmeren van de figuren met was.
Voor het vervaardigen van de die-
ren wordt een speciaal soort hout
gebruikt, die in het Swahili
Muuku wordt genoemd. Als een
boom gekapt wordt moet een
nieuwe worden geplant waardoor
de soort onbedreigd is. De houten
dieren worden voor toeristen en
de westerse markt gemaakt. Deze
artikelen vormen terecht een .ge
liefd cadeauartikel. Toch blijft het
van belang nieuwe ideeën te ont-
wikkelen, zodat de continuïteit
van de productie gegarandeerd
blijft. Zo kan de Kamba hun tradi-
tie van lange afstandshandel ook
in de toekomst voort zetten.

Ron Huitink voor de ingang van Sport en Gezondheidsstudio Vorden.

Judol^hvan Sport en Gezond-
heidssmdio Vorden hebben de
laatste weken uitstekend ge-
presteerd en het nodige ereme-
taal mee naar huis genomen.

Nijmegen: Kevin ter
Beek, r, Marieke Cornelissen,
brons, Laurens van Eldik, zilver;
toernooi Dronten: Kevin ter Beek,
goud, Riek Moorman, zilver, Ron
Huitink, zilver, Judah Bolink, zil-
ver.

In Markelo slaagde judoka Ron
Huitink voor de zwarte band eer-
ste dan. Dit examen was het tech-
nische gedeelte. Het wedstrijdge
deelte had hij zes maanden gele
den al gehaald.

EERSTE ZWARTE BAND
Voor trainier Robert Piek is dit na
9 jaar de eerste zwarte bander die
hij in Vorden heeft afgeleverd. In
totaal heeft Piek er nu 28 op zijn
naam staan.

Oranjefeest Wildenborch:

De Wildenborchse Proms
Oranjefeest in het buurtschap
Wildenborch zonder een blij-
spel van de toneelvereniging
T.A.O. Vrijwel ondenkbaar! En
toch? Komend weekend, zater-
dag 19 juni worden in de
Wildenborch de Oranje getinte
feesten gehouden. Daaraan
voorafgaande dus steevast to-
neel. Dit jaar niet.

Wel TAO (Tot Aller Genoegen)
maar dan in een andere hoedanig-
heid. Frieda te Lindert, regisseur
van TAO: "Leden van onze toneel-
vereniging worden al heel wat ja-
ren gevraagd om hier en daar te
jureren bij playback- wedstrijden.
En dat is hartstikke leuk. We heb-
ben op gegeven moment tegen el-
kaar gezegd, dat moeten wij ook
eens doen. En omdat vanwege
vacanties voor ons toneelspelen in
de zomer toch nog wel eens pro-
blemen oplevert, hebben we beslo-
ten donderdag 17 en vrijdag 18
juni zelf een playbakckshow te ver-
zorgen".

TAO heeft daarvoor de prachtige
naam "De Wildenborchse Proms"
bedacht. Geen playbackshow met
een wedstrijdelement, maar ge-
woon om de mensen een plezie-
rige avond te bezorgen. Vergeleken

bij een toneeluitvoering (dan moet
namelijk iedereen bij elke repeti-
tie aanwezig zijn) is het voordeel
van een playbackshow dat in de
meeste gevallen iedereen voor
zich individueel kan repeteren.

Frieda te Lindert: 'We hebben van
alles "uit de kast" gehaald. Liedjes
en sketsjes van vroeger. Denk aan
de onvergetelijke Dorus (Tom
Manders), Olga Lowina de jodel-
zangeres uit vroegere jaren. Niet te
vergeten Na Druppel uit "De
Jantjes". Uit de huidige tijd ver-
schillende musicals, Karin
Bloemen en nog een aantal artie-
sten die ook de jeugd aanspreken.
Zelf beleven we de grootste lol", zo
zegt ze.

Zaterdag 19 juni dat de traditione-
le Oranjefeesten. Allereerst wordt
begonnen met een ballonnenop-
tocht voor kinderen vanaf de
Nij landweg naar het feestterrein
bij kasteel Wildenborch. De mu-
ziekvereniging "Concordia" ver-
leent daarbij muzikale medewer-
king. Nadat de ballonnen zijn op-
gelaten wordt begonnen met de
volksspelen zoals vogelschieten,
dogcarrijden, stoelendans etc.
Tegelijkertijd vinden de kinderspe-
len plaats.
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Gelderland is of> allerlei terreinen sterk in

ontwikkeling. Dat vraagt om

een goed provinciaal bestuur.

Ruim 1200 medewerkers staan

dit bestuur terzijde. Zij werken

aan het beleid voor milieu, landbouw, cultuur,

economie, gezondheid, volkshuis-vesting,

infrastructuur en ruimtelijke ordening. De

samenleving verlangt van de overheid in toe-

nemende mate een efficiënte werkstijl, open

houding en goede dienstverlening. De komen-

de jaren krijgt dit veel aandacht. De provincie

Gelderland telt 1,8 miljoen inwoners. Wonen

en werken is er aantrekkelijk door de

afwisseling van de levendige steden en rustige

landelijke gebieden, zoals de Veluwe, de

Betuwe en Oost Gelderland. Bovendien is

Gelderland vanuit alle windstreken goed

bereikbaar.

Voor de provinciale dienst Wegen, Verkeer en Vervoer zoeken wij een:

^H^sfïëStî ^;-1

Onze nieuwe collega komt werken bij de onderafdeling Wegendistrict

Achterhoek. Deze onderafdeling maakt deel uit van de afdeling Beheer

en Onderhoud Wegen, één van de vier afdelingen binnen de dienst

Wegen, Verkeer en Vervoer. De circa 165 medewerkers van deze afdeling

hebben als taak het beheer en onderhoud van het provinciale wegennet,

waarvan de totale lengte 1200 km bedraagt. De afdeling kent vijf

onderafdelingen, waarvan er twee centraal opereren, te weten

Administrat ief Beheer en Technisch Beheer en drie decentraal, te weten

de wegendistricten. Deze wegendistricten dragen zorg voor het

operationeel dagelijkse beheer en onderhoud van de provinciale wegen.

Voor het wegendistrict 'Achterhoek' met circa 40 medewerkers en

465 km provinciaal weggebied zoeken wij een administratief

medewerker voor het districtskantoor te Warnsveld.

Uw functie:
- eerste aanspreekpunt op het

districtskantoor;
- ver/.orging van receptie- en overige

Facilitaire diensten op het
districtskantoor;

- verzorging van het post-, telefoon-,
fax- en semafoon verkeer;

- verrichten van algemene
(ondersteunende) administratieve
werkzaamheden t.b.v. de onder-
afdel ing en het onderafdelingshoofd;

- mede beoordelen en behandelen van
vergunningaanvragen.

Uw profiel:
- bezit van het diploma MAVO/HAVO

of vergelijkbaar nivo;
- ervaring in scxiitgelijke v^^kamheden;
- kennis van automatisei^^(Word

Perfect en Quatiu Pro) is noodzakelijk.

Wij bieden u:
Afhankelijk van uw leeftijd en ervaring
ontvangt u maandelijks een bruto
salaris van maximaal ƒ 3.772,--
op basis van 36 uur per week.

Informatie en sollicitatie:
Tijdens de selectieprocedure zult u
kennis maken met een aantal
toekomstige collega's. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
het hoofd van het wegendistrict, de
heer P. Arts, telefoon (0575) 522489.

Uw schriftelijke sollicitatie (met c.v.)
kunt u binnen 10 dagen richten aan: het
college van Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Afdeling Personeelszaken
van de dienst Wegen, Verkeer en
Vervoer, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Op enveloppe en brief s.v.p.
vacaturenummerWVV/99.02.14
vermelden. Onze reactie kunt u binnen
2 weken verwachten.

provincie
GELDERLAND

Iemand geslaagd

in uw familie- off

vriendenkring?

GEFELICITEERD!

Natuurlijk is dan de veelzijdige

WV-gesehenkenbon

een buitengewoon geslaagde

attentie.

O, als u toch bij de VW bent:

komende zondag is vaderdag!

Voor

hebben wij

dakpannen, kruiken etc.
gevuld met vetplantjes

^Mte

Qroot Roessmk
b l o e m en

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22 J

wm,
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

NIETTE
KOOP

Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.

Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?

Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Vaderdag
slagroomtaart
van f 22,50 voor f 1995)

is lekker verwennen

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

Contact/es?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

voor uw

Last-minute

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37

Hengelo, Ritidhuisstnuit 21
telefoon: (0575) 55 83 • » < >

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05



en 'f bloeit
De tïeurigste bloeiers in een zomer-
t n i n z i j n de vaste p lanten. Jaar in
j a a r ui t brengen /e kleur in uw bor-
der. Wie een beetje de r u i m t e beeft
VOO! een eclite vasteplüntenborder
kan de mooiste combinaties maken.
N i e t a l l e en de bloemkleur en de
b l o e i t i j d spelen dan een rol. Ook de
hoogte en de vorm van de p lan ten
bepalen bet u i t e i n d e l i j k e beeld van
de border. Met name de hoge soor-
ten vormen een kleur ig decor voor
de kleinere vaste planten op de
voorgrond.
Wij noemen een aantal vaste plan-
ten van formaat. Wie de moeite
neemt om naar het t u i n c e n t r u m te
gaan, ziet er nog veel meer; in b loe i
wel te verstaan!

• Anemonen l. \iu'in<»ii' \ liyhiiilii)
bloeien in ro/.e, rode, paarse en
wi t te k leuren , met bun pracht ige
enkele en hal fgevulde bloemen.
Van die bloemen k u n t u vanaf
augustus tot ver in oktober genie-
ten , /et anemonen in de /on of
de halfschaduw, dan doen /.e bet
best.

• Monnikskappen lActiuilnnit / i j n
er in t iental len soorten en cult i-
vars. Deze planten lenen /icb bij
u i t s tek voor plekken in halfscha-
duw tot schaduw. De bloemen
hebben prachtige vaak b i j n a
aquarel-achtige kleuren (veel
blauw en blauw met wit, maar
ook geel, wit en ro/.e). U kun t er
naar hartelust van sni jden, /.e
worden wel \,S m hoog.
Monnikskappen houden van iets
vochtige grond.

• Riddersporen (Delphiiiiiiin) / .ijn
echte zonaanbidders, die van
voedzame grond houden.
Sommige riddersporen /oals de

Pacif ic Gian t -hybr iden bereiken
met bun geweldige bloemtrossen
g e m a k k e l i j k een hoogte van \,5 m.
Die b loemtrossen /iet u van j u n i
tot ver in september. 7e / i j n er
in veel t i n t e n blauw.
R i d d e r s p o r e n k u n n e n echter ook
wi l ol ro/e / i j n . l-'.r / i j n / e l t s dub-
b e l k l e u r e n . D e l p h i n i u r n /orgt
voor een i n d r u k w e k k e n d k leu -
renspektakc l in de border. Wel
goed s t e u n e n , w a n t de m a c h t i g e
b l o e i s t e n g e l s / i j n erg windge-

/iiveikaarsen c . i / n h i/n^u / i j n
i l i j k e p l a n t e n die bet best

• i i n e e n i e t s voch t ige ,
h u m u s r i j k e grond, /.e doen bel
goed in de zon en in de ha l f scha-
duw. De v e r s c h i l l e n d e soorten
worden 100-150 cm boog. l )e
meeste hebben grote trossen
l o o m w i t t e to t / . u ive rwi t t e bloe-
m e n , /e bloeien wekenlang
ergens tussen j u l i en november.

Zomer: intens genieten van de tuin! De tuin, je tweede thuis.
Een zomerse tuin, gezellig buiten met veel groen en sfeer. Een lekkere leefruimte in de buitenlucht,

die helemaal aan uw eigen persoonlijke wensen beantwoordt.

Wie over een tuin beschikt, heeft bepaalde verwachtingen.

De eisen die aan een tuin worden gesteld, verschillen sterk. We noemen er een aantal.

Wellicht dat u zich in een of meerdere omschrijvingen herkent.

een echte
tuingenieter
Voor u is het bezig z i jn in de tu in

pure ontspanning. U besteedt er

graag t i jd aan, want u houdt van

mooie borders met heesters en

vaste planten. De veelheid aan

kleuren en geuren die al die plan-

ten bieden, spreken u enorm aan.

Aan comfortabel en gezellig zitten

hecht u veel waarde. U geeft daar-

om graag wat meer uit voor goede

tuinstoelen. Omdat u goed k u n t

tu in i e r en , gebruikt u vooral kwa l i -

teitsgereedschap dat lang meegaat .

l ! k i e s t de beste planten voor uw

t u i n u i t . Ken pad of t e r r a s m a a k t u

desnoods / e l f . Ook voor het p laa t -

sen van een s c h u t t i n g d r a a i t u uw

h a n d n ie t om, l a a t s t a an voor bet

gewone tuinonderhoud.

Dat v e r s c h i l t per v a r i ë t e i t . Het
/ i j n a l l e m a a l geweldige s n i j b l o e -
men.

• Kogeldis te ls lF.i'hiii«i>\) s l a a n
graag wat droog. 7e bloeien met
opvallende blauwe bolle bloem-
scbermen van j u n i to t septem-
ber, l let / i j n heel decora t i eve
p l a n t e n die niet tot de d i s t e l s ,
m a a r tot de as te r s behoren.

• Let bij de aanschaf van
vaste planten op de kwali-
teit. Tegenwoordig worden
ze het hele jaar door in pot
verkocht. Dat heeft het
grote voordeel dat u ze in
bloei koopt. Dat maakt het
combineren een stuk
gemakkeli jker! U kunt ze de
hele zomer door planten. In
periodes van droogte moet
u vanzelfsprekend 's avonds
wel de reddende engel spe-
len. Geef de pas geplante
planten ruimschoots water,
dan slaan ze zich er wel
doorheen.

U bent:
een meer
individualistische
tuinliefhebber
Uw tuin is echt een privé-paradijs-

je. U houdt van verschillende

'wereldjes' in uw tu in : een mooie

vijver met waterlelies om rustig bij

te k i jken, een rotstuin om stil van

te worden, een fraai opgesteld

tuinbeeld om te bewonderen en

een f raa i vormgegeven zonnewij-

zer die u de ti jd vertelt. In uw tu in

^

zijn op verschillende p lekken zit-

jes. P lan ten die een exotische sfeer

weergeven of p l a n t e n die een sterk

natuurgevoel geven, z i j n heel

b e l a n g r i j k voor u.

een familie-
tuingebruiker
Uw t u i n moet r u i m t e bieden voor

het hele gezin. Privacy is d a a r b i j

heel b e l a n g r i j k . Tu in ie ren is niet

echt uw hobby, maar u maakt wel

in t ens i e f gebruik van de t u i n . U

vindt de sfeer in de tuin wat m i n -

der b e l a n g r i j k , als ieder lid van het

ge/in er maar kan doen en l a t e n

wat die wi l . Uw tu in moet gemak-

k e l i j k z i j n i n g e r i c h t , me t een

speelga/on, een ru im terras en

goede tu inmeube len . Hobby's

moeten er hun plek k u n n e n k r i j -

gen. Voor k inderen en hun speel-

toestellen i s a l t i j d p l a a t s . Ken fer -

vente t u in i e r bent u n ie t . Het is

dat het moet. Voor u is b i jvooi

beeld een a u t o m a t i s c h e sproei-

i n s t a l l a t i e met sproeicomputer

p e r f e c t . Die kan zelfs ' s n a c h t s

sproeien, als iedereen slaapt . U en

uw gezin hebben er dan overdag

geen last van . Dat bespaart nog

water ook, omdat het 's nachts

minder verdampt.

een echte
sociale tuinier
Gezellige (tuin)contacten met

buren z i jn erg belangrijk voor

De t u i n moet l iefst een beetje

open z i j n , zodat u kunt meeleven

met wat er in de omgeving

gebeurt. Voor u geen hoge schut-

t ingen die a l les a f s l u i t e n . de/e^A

lage hekjes , met p lan ten begroemi

I r e l l i s i l a t t e n s c he rmen) en losse

heesterbagen s taan b i j u hoog

genoteerd. K i g e n l i j k zou u het

l i e f s t een gemeenschappel i jke t u i n

w i l l e n hebben met huren waarmee

u goed k u n t opschie ten. U v i n d t

het wel p re t t ig om een beet je 'met

p l a n t j e s t e hobbvcn ' . l ' m a a k t he t

'•-'

graag gezellig in de t u i n met leuke

decoraties, beelden, een grote

t u i n t a f e l , lekker veel s toelen, een

barbecue en een sfeervolle t u i n v e r -

l i c h t i n g . l-'.en v u u r k o r t zorgt in de

wat k i l l e r e avonden voor w a r m t e

in de tuin .

een amateur-
tuinder
Van al le groepen t u i n h e z i t t e r s

brengt u de meeste t i j d actief in de

t u i n door. U besteedt veel t i j d aan

de verzorging van p l an ten en

geniet daarvan. U k r i j g t er boven-

dien veel voor terug: zelf gekweek-

te , gezonde groenten , f r u i t , k r u i -

den en snijbloemen. De planten

z i j n in uw tuin het meest belang-

r i jk en u gebruikt bij voorkeur

mi l i euv r i ende l i j ke meststoffen en

bestri jdingsmiddelen. U weet een

leuk tu inhu i s j e , een mooi ga/on

en goed gereedschap zeer te waar-

deren.

een tuinbezit-
ter tegen wil
en dank
d e l u k k i g biedt l i e t t t i i i u e n t r u m

genoeg u i t s t e k e n d e m a t e r i a l e n en

probleemloze p l a n t e n om een v r i j -

wel onderhoudsarme, maar toch

leuke t u i n t e maken. Die t u i n

heelt veel bodembedekkers tegen

onkru idg roe i .

N a a r de b e s t r a t i n g en t u i n a t s c h c i -

d ingcn hoeft u bi j w i j / e van spre-

ken nooit meer om te k i j k e n .

/c / i j n de t r o t s van iedere v i j v e r b c -
/ i t t e r : p r ach t i g bloeiende w a t e r l e -
lies, l-'.r z i j n min i r a s sen die / e l '
.'<() cm diep water k u n n e n groeien.
De w i t t e NyinphiH'ti Tygmaea Alba
is ook leuk in een k le ine k u i p op uw
l e n a s ol ba lkon . Andere soorten
hebben meer 'diepgang' nodig . Die
p l a n t u b i j voorkeur in water dat HO
tot 150 cm diep is. Hoe diep u uw
w a t e r l e l i e s moet p l a n t e n , s t aa t aan-

i j n op het e t i k e t . P l an t /e in

Tijd voor de
hortensia's,
Iedereen kent de enorm popu la i r e

boe renho r t ens i a m e t / i j n b o l l *

men . Wetensi h a p p e l i j k heten hor-

t ens ia ' s t r o u w e n s HyJnni^i'ii.

De boerenbol heet / I v J n n i ^ t ' t i ,

pliyllii. l en t o t a a l a n d e i soort

weelderige p l u i m l i

l l l y t l i \ n i ; ^ ' i i fhinh n l i i t i i i me t / i j n

e n o r m e w i t t e h l o c m p l u i m e n .

hen a a n t a l v a r i ë t e i t e n k u n n e n he t

best i i '

de grond worden i n g e k o r t , /e l

en 's /omers aan de n i e m \ c l a k k e n

die /e na bet snoe ien vormen.

A n d e r e h o r t e n s i a ' s maken hun

bloemknoppen al in bet j a a i «

voor. Wie dan in bet \ OOfjaai d«

h o r t e n s i a k o r t w i e k t , k n i p t g e l i j k

ook die knoppen \ \eg . Dat b e t e k e n t

• ) i j d e a a n k . 11

In u t e n s i a ad \ i s e i e i i doi i r de \ ak-

De bekende k l i m 1

(Hyili\iii:^cii iiiiiinidlii / ' c 7 M / ( ( M \ '

m u u r . l l i j b l i K
s ihc r : i . i • r i t s i n d e si b a -

dUW. l let is een p i a < b t i g b loe i ende

k l i m i i h

tegen : i i '

vijvermandi n of i el die
op de v i j v e r h o d e m . \ \ a t e i l e l i e s / i j n
er i n v e r s c h i l l e n d e f r a a i e k l e u r e n ,
/oals w i t , ro/e, rood, geel, koper-
k l e u r i g .

CAMPAGNE GEFINANCIERD

MET EEN BIJDRAGE VAN DE

EUROPESE GEMEENSCHAP

PPH: Plant Publicity Holland

VBTB: Vereniging Belangenbehartiging Tuinbranche



lllUUb koopjes
heren T-shirt
met V-hals
norm. 12,50

nu 2 voor:

advertentie
geldig van
16 t/m 27 juni

heren boxershort
norm.
8,95 1
nu 2
voor:
Geldt niet voor onze filialen
Hengelo, Goor, Oldenzaal,
Losser en Dedemsvaart

AKMOWORKS

d i v.
dessins
mt. M-XL
norm.
32,50

AKMOWORKS

bermuda
div. modellen
mt. 30-36
norm. 49,95

mode
voor het
héle gezin

dunte
fashion

JUBILEE

Sportiviteit en souplesse in één.
Het Jubilee-model is speciaal ver-
vaardigd i.v.m. het 50-jarig jubi-
leum van Vico!
Deze comfortabele en sportieve
fiets is uitstekend te gebruiken
voor uw vrije tijd of woon-werk-
verkeer.
Onder andere uitgevoerd met een
Shimano Nexus 7 versnellings-
naaf, een rollerbrake achter en
Alivio cantilever remmen voor,
een slanke gegoten kettingkast,
stand-achterlicht, titanium spat-
borden en een HR-dynamo.
Veel sportiviteit voor een prijs

van f 1499.-

nu voor f1299,-

V i c o f i e t s e n , 'n s t e r k s t a a l t j e !

PR
DE Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

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

^^

De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u alles wat

mogelijk is op het gebied van Luxaflex raam-

decoratie. Rol-, silhouette-, en vouwgordijnen,

plissé & duette, gordijn-, ondulette jaloezieën en

horren tot in detail. Sfeervol en effectief voor

binnen. Aangepast aan uw wens. Grenzen in

trends en design worden verlegd voor een

jarenlange tevredenheid. Wij nodigen u graag

uit om u zelf te overtuigen van deze meest

complete collectie.

• Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

net even

E WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Te l . : 0 5 7 3 45 12 39

VIJVERFOLIE

vijverfolie 0,5 p.m2 4,00
vijverfolie 1,0 p m 7,50

Bij aankoop van vijverfolie
zuurstof planten GRATIS

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten



Vordense opticien is er helemaal klaar voor:

Zonnebrilv.™'
in jouw sterkte T 98jO

Nu bij ons een perfecte zonnebril op sterkte
voor een heel aantrekkelijke prijs.

Voor jong en oud geschikt.

De zon lacht u toe!

Natuurlijk bij uw
vakman-opticien!

Zutphenseweg 7
7251 DC Vorden

CSSILOR

Op juwelier
siemerink. « « « •
oo opticien

Jte-

Eigenaar Marcel Siemerink (links) en medewerker Willem van Eeuwijk
van de firma Siemerink in Vorden.

Nu volop

M ING t
Visser-

M O D E

emeester Galleestraat 9
rden, tel. (0575) 55 13 81

Bemiddeling bij:

l VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 15 31

- AAN- EN VERKOOP

ONMUEND GOED

- HYPOTHEKEN

- EN ALLE VERZEKERINGEN

MET DESKUNDIG ADVIES

Uw vertrouwde adres in Vorden

Het is nu tijd om buiten te met kwaliteitsverf die de schilder zelf ook
gebruikt van o.a. de merken

schilderen SIKKENS, SIGMA, HERBERTS
EN HERFST EN HELDERschildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vonten, tol.: (0675) 65 16 67

Alles voorradig en uiteraard gratis
deskundig advies

S U M M E R nineteennlgthynine

111

CORNER

be

T-shirts
Shorts

Zutphenseweg 8, Vorden
Markt 21, Zelhem

v.a. f 29,95
v.a. f 49,95

Tel. (0575) 55 24 26
Tel. (0314) 62 37 06

KI N DE R-RESTAURA NT van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN,
FIJN VOOR DE OUDERS!

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

Vadertje tijd
Tuinslang + 4-delige koppelingsset 12,50
Bezem inclusief steel 5,95
10 goud vissen 10,OO
3 zuurstofplanten 10,OO
Vijverpomp 59,OO

Bij besteding van f 25,-snoeischaar gratis

Als het aan Marcel en Annie Sie-
merink ligt. kan de zomer be-
ginnen. De Vordense juwelier
en opticien heeft namelijk weer
een heel nieuwe collectie zon-
nebrillen binnen van merken
als Raygkui, Killer Loop, Diesel,
Sting, wraroid, Sergio Tacchini
en Vogue.

Met de kreet Tor Your Eyes Only'
op het reclamebord worden de
klanten^ran de firma Siemerink
aan de^Htphenseweg 7 in Vorden
buiten bij de ingang begroet. Deze
slogan slaat op de aanbieding van
de firma Siemerink voor een zon-
nebril op sterkte. "Nu bij ons een

perfecte zonnebril op sterkte voor
een heel aantrekkelijke prijs. Voor
jong en oud geschikt. De zon lacht
u toe!", aldus de tekst op het bord.
Marcel Siemerink raadt iedereen
die toe is aan een nieuwe zonne-
bril aan eens vrijblijvend een kijk-
je te komen nemen in de winkel.
"We hebben zonnebrillen in aller-
lei soorten en maten. Laten de
mensen gewoon maar komen kij-
ken wat de zonnebrillentrends
voor 1999 zijn. Ik kan daar wel een
heel mooi verhaal over vertellen,
maar de mensen moeten toch ge-
woon zelf een zonnebril uitkiezen
die ze mooi vinden", aldus Marcel
Siemerink.

Tips voor Vaderdag
van Garden Master

Bij Garden Master Vorden kunt
u terecht voor de meest uiteen-
lopende vaderdagcadeaus.

"Heel veel vaders houden van tui-
nieren", zegt eigenaar Wilbert de
Leeuw. "En dan ben je voor een
leuk vaderdagcadeau dus bij ons
aan het juiste adres. "Je moet dan
bijvoorbeeld denken aan tuinge-

reedschap, vijverspullen, vuurkor-
ven, windlichten of beelden voor
in de tuin. En bij besteding van 25
gulden krijgt de klant een snoei-
schaar gratis", aldus Wilbert De
Leeuw.

Garden Master Vorden is gevestigd
aan de Ruurloseweg 65a in Vor-
den.



Bij cadeaushop Sueters voor zondag 20 juni:

Volop mogelijkheden voor Vaderdag

Volop cadeau-ideeën voor Vaderdag bij cadeashop Sueters aan de
Dorpsstraat in Vorden, ^^

Zondag is het weer zover: vader-
dag. Voor velen een gezellige fa-
miliedag, voor sommigen mis-
schien 'een verplichting' met
ook nog eens de jaarlijks terug-
kerende vraag "Wat moeten we
vader nu weer geven?".

Een cadeau voor vader uitzoeken
is niet altijd even makkelijk.
Gelukkig hebben ze bij speelgoed-,
huishoud- en kadoshop Sueters
vele ideeën om er samen toch
weer een leuk en origineel kado
van te maken. Want wat dacht u
van bijvoorbeeld een barbecue
voor de zomerse dagen. Deze zijn
er in eenvoudige, maar ook luxere
modellen.

Of voor de 'luie' vader een rol-lig-

bed met kussen. Misschien houdt
hij wel van koken en is hij net op
zoek naar een goede pan. Of is hij
juist aan wat rust toe^i wil hij
zich ontspannen met^Bede lec-
tuur en daarbij op de achtergrond
een goed stukje muziek. Ook daar-
voor kun je bij Sueters terecht. En
wat dacht u van de handige multi-
box van Curver. Menig vader wil
zo'n opbergbox niet missen.

Dit zijn nog maar enkele ideeën.
Heeft u nu nog niet het idee ge-
kregen dat ervoor u iets tussen zit,
loop dan gewoon eens vrijblijvend
bij Sueters binnen en wie weet zit
er toch iets voor u bij. Speelgoed-,
huishoud- en kadoshop Sueters is
gevestigd aan de Dorpsstraat 15 in
Vorden.

Vader is altijd blij te maken met een CD-tje van bijvoorbeeld Andrea
Bocelli of Paul McCartney.

22-23-24 juli: Zomerfeesten Vorden: braderie, kermis,
muziek, etc.

24*25 juli: Braderie Wichmond
25 juli: Openstelling tuinen De Wiersse Vorden
7 augustus: Beach Party Vorden
8 augustus: Koetsen tocht In de Reep'n Vorden
21-22 augustus: Internationaal jeugdtoernooi w Vorden
22-26 augustus: Country Living bij kasteel Vorden

Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22

Vader-
dagaan-
bieding

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VOROEN

C U R V E R
multifunctionele opbergbox
(42x19x14)

Chipknip

8.95
Vaderdagcadeautip:

Zonnebankkuur (10x) van f 80,- voor

f7O,-
Burg. Galleestraat 67a Vorden - Tel.: (0575) 554091

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel.(0575)551000
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

ELECTROWORLD, u N DUIDELIJKE ZAAK!

V A KA NT i P LAN N E N ?

Kompassen vanaf

Slaapzakken vanaf

Verrekijkers vanaf

Bodywarmers vanaf

Wij hebben voor u:

9 " Fleece truien voor 00

100

100

100

00
Katoenen broeken
met afritsbare pijpen voor 1

T50
vanaf f-Zakmessen

Wandel-
schoenen vanaf 1O9,96

steeds doeltreffend'. ZutphensBweg 9, Vorden Tel. (0575) 55 12 72

JE5EN
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

KWALITAl

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

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

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

diverse snacks, stokbroodjes, plate-maaltijden o.a. schnitzels, halve haan, karbqnade, spareribs

OOK OM MEE TE NEMEN!
Tevens beschikken wij over zaalruimte voor vergadering en partijen tot ca. 70 personen

PR HL'
DE Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12, Vorden - Tel. (0575) 55 13 93

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

f9,95



Autopech overkomt jaarlijks tienduizenden Nederlanders

Steunpunt Lyon klaar voor
gestrande vakantiegangers
Jaarlijks trekken zo'n 3.3 miljoen Nederlanders er met de
auto op uit voor een vakantie in het buitenland. Even zorge-
loos genieten. Althans, dat is de bedoeling. Maar soms zit het
tegen. Vorig jaar kregen de ANWB Alarmcentrale en de tien
steunpunten in het buitenland bijna 50.000 telefoontjes te ver-
werken; ruim 30.000 daarvan hadden betrekking op auto's,
caravans en motoren. ANWB-leden die in het bezit zijn vanr
een Internationale Reis- en Kredietbrief hebben in zo'n geval
minder zorgen. De ANWB, die in het buitenland ruim verte-
genwoordigd is, staat hen ter plekke bij met raad en daad.
Dus ook in Frankrijk, het autovakantieland bij uitstek.

Hulp en handige extra's
Degene die beschikt over een In-
ternationale Reis- en Kredietbrief
met Vervang-Auto® Buitenland
kan in zo'n geval een beroep doen
op de uitgebreide hulpverlening
van Frank.en zijn collega's: we-
genwachthulp, sleephulp, een ver-
vangende chauffeur én hulp bij
het regelen van een vervangende
auto. Verder regelt de ANWB ver-
vangende onderdelen en begeleidt
de reparatie van de auto. De Ver-
vang-Auto Buitenland verzekert
de houder namelijk van een ver-
vangende auto om de reisyiftprt te
zetten. ^P
De Reis- en Kredietbrief kan ook
worden uitgebreid met het Cara-
van- en Aanhangwagensupple-
ment voor volledige hu^verle-
ning en de ANWB Vi^Card
waarmee u profiteert van extra be-
taalgemak in het buitenland.

Onmisbaar
Volgens hulpverlener Frank Kam
is de Reis- en Kredietbrief eigen-

"De zomermaanden staan weer
voor de deur en dat betekent werk
aan de winkel," zegt Frank Kam.
Hij is een van de tientallen hulp-
verleners die het ANWB-steun-
punt in het Franse Lyon rijk is.
"Vorig jaar rinkelde de telefoon
hier zo'n 20.000 keer. Zo staat de
een met een lege accu langs de
weg en ziet de ander vanwege een
aanrijding zijn vakantie in duigen
vallen."

Tips
Goed voorbereid op weg...

Denk aan:
• geldig paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs en groene kaart
• complete reisverzekering
• Internationale Reis- en Kredietbrief met Vervang-Auto

Buitenland
• contant buitenlands geld en de ANWB Visa Card
• telefoonkaart
• recente routekaarten
• informatie over het vakantieland
• goed onderhouden auto (incl. reservewiel!)
• reservesleutels van auto en huis
• Camping Card International
• NL-sticker

Denk ook aan uzelf:
• ga goed uitgerust op reis
• zorg voor voldoende eten en drinken
• vergeet geen EHBO-doos, zonnebril en toiletpapier

Gratis voor ANWB-leden
• Routekaarten
• Landeninformatie
• Ledenwijzer 'Veilig op reis in Europa'
• Ledenwijzer 'Op vakantie met caravan of vouwwagen'
• Kindervakantieboek 1999

lijk onmisbaar als je met eigen
vervoer naar het buitenland gaat.
"Bij problemen sta je er niet alleen
voor en word je met raad en daad
bi jges taan door Nederlands spre-
kende medewerkers. Heb je daar-
naast ook nog een van de supple-
menten, dan weet je zeker dat je
geen onnodige risico's neemt en je
vakan t i e gegarandeerd doorgaat.
Zelfs de kle ins te pech in het bui-
tenland brengt immers meestal
heel wat extra geregel en kosten
met zich mee. Wij van het steun-
punt in Lyon weten dat als
geen ander. Als je eens wis t wat
we hier dagelijks allemaal mee-
maken!"

Geblokkeerde remmen
"Zo kan ik me nog heel goed de
Van Zantens voor de geest halen,"
vervolgt hij. "Een stel dat drie
maanden met de caravan door Eu-
ropa wilde trekken. De auto en ca-
ravan waren vooraf voor een on-
derhoudsbeurt naar de garage ge-
weest en ze hadden de reis hele-
maal uitgestippeld. Kortom: ze
waren goed voorbereid en alles
verliep volgens plan. Totdat het
echtpaar in een klein plaatsje

('cc/ Nederlanders kicr.cn voor de eurcirun

vlakbij Avignon aankwam en niet
meer verder kon. De remmen van
de caravan waren om een of ande-
re reden geblokkeerd. Ja, en toen
kregen wij op het steunpunt een
telefoontje."

Nieuwe onderdelen
Het bleek dat de Van Zantens hun
ANWB-lidmaatschap niet alleen
hadden aangevuld met de Reis- en
Kredietbrief, maar ook met een
Caravan- en Aanhangwagensup-
plement. Vervelend dus van die
remmen, maar geen drama. Steun-
punt Lyon zorgde dat de caravan
binnen anderhalfuur naar een ga-
rage was vervoerd. Helaas waren
de remmen van de caravan ver-
brand en moesten worden vervan-
gen. Opnieuw volgde er een klei-
ne teleurstelling voor de Van Zan-
tens: het zou minimaal drie dagen
duren om de benodigde onderde-
len in huis te hebben. "We hebben
toen voor gratis onderdak in de
buurt gezorgd", vertelt Kam.
"Drie dagen later vervolgde het
echtpaar de rondreis door Europa;

Kuil (Ie (inln niet nii'i'r tvn/rr.'' Met l rnv///;,' Auto Hiiilenlund re-geit de 1 , 'V I I />' een \ en

vakantie-auto

met nieuwe remmen. Maar voor-
dat /.e vertrokken, brachten ze
eerst nog een bezoek aan het
steunpunt om ons te bedanken
voor de bewezen diensten."

Aanrijding
In Lyon worden de AN W B-mede-
werkers vaker verrast met presen-
tjes en bjgkinkjes. Om dat te be-
wijzen, Wilt Frank Kam een va-
kantiekaartje te voorschijn. "Van
de famil ie Ter Hoeve uit Blari-
cum", zegt hij trots om vervolgens
los te braden over wat hen was
overkon^J "Betrokken bij een
aanrijding op de snelweg. Een
minder leuk verhaal dus. Geluk-
kig was er niemand gewond ge-
raakt en ook de aanhangwagen
was nog intact. Met de auto daar-
entegen was het anders gesteld.
Die had behoorlijke schade opge-
lopen. Bovendien was iedereen
erg overstuur; vooral de twee klei-
ne kinderen. En juist in zo'n situ-
atie is het belangrijk het hoofd
koel te houden. Alles moet im-
mers op een verantwoorde wijze
georganiseerd worden. Maar daar-
op worden we goed getraind. An-
ders houd je het werk bij een
ANWB-steunpunt niet lang vol."

Auto met trekhaak
Met de auto was niet meer te r i j -
den en reparatie binnen twee
dagen was niet mogeli jk. Na over-
leg met het steunpunt besloot de
f a m i l i e , ondanks de emotionele
gebeurtenis, de vakantie toch door
te laten gaan. Maar hoe'.' Frank
Kam: "Die vraag was zo beant-
woord. Dankzij de Vervang-Auto
Buitenland kreeg het gezin een
vervangende vakantie-auto. Met
trekhaak wel te verstaan, en dat is
heel moeilijk als je het zelf moet
regelen. Wat waren die jochies blij
toen ze hoorden dat ze heel snel
hun vriendjes op de camping aan
de Cöte d'A/ur /ouden zien. Maar
ook hun ouders waren opgelucht.
Over het verhalen van de schade
hoefden ze zich ook geen zorgen
te maken. Die taak was weggelegd
voor de ANWB-jurist. De vakan-
tiekaart is het bewijs dat het ge/in
Ter Hoeve een fantastische tijd in
Frankrijk heeft gehad. En daar is
het ons allemaal om te doen,"
aldus Frank Kam tot slot.
Voor meer informatie over de
Reis- en Kredietbrief met Ver-
vang-Auto Buitenland: ga naar
de ANWB, bel 0800 - 0503 of kijk
op internet: www.anwb.nl

Waar vindt u de ANWB-steunpunten?
Duitsland München
Frankrijk Lyon
Griekenland Athene
Hongarije Boedapest

Italië
Oostenrijk
Spanje

Spanje
Tsjechië
Turkije

Milaan
Innsbruck
Barcelona

Benidorm
Praag
I /m i r

tel.: 089 76 76 41 70
tel.: 04 72 17 1212
tel.: 01 96 01 270
tel.: 212 49 23
(vanuit Boedapest)
tel.: 06 l 2124923'
(vanuit rest Hongarije)
tel.: 02 66 102 111
tel.: 0512 33405
tel.: 93 5080303
(vanuit Spanje)
tel.: 00 34 93 508 0303
(vanuit Portugal/Andorra)
tel.: 96 5858926
tel.: 02 611 04600
tel.: 0232 463 34 65

ANWB Alarmcentrale Den Haag, 24 uur per dag,
7 dagen in de week bereikbaar op tel. 070-3141414.



Bouwen/verb

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de grootste

keuze in bouwmaterialen &
professioneel advies!

E S S E L I N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:
E?NBrwMMAÏEHRE,AGLRE°NEP ma. t/m do.: 08.30~17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - zo.: 09.00-13.00 gouden gids

II uiR e n
worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
• Comfortabel

HOLTSUG
Spoorstraat 28
7261 AE Ruurlo Telefoon: (0573) 45 20 00

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

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

(20 juni) VADERDAG?!?!

Als 't effe kan,
met papa pannenkoeken eten

in de Vordense Pan!
(reserveren gewenst)

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Geopend dagelijks van 11.00-20.00 uur

Hengeloseweg 14 • 7251 PE Vorden
Telefoon (0575) 55 41 95

Gelegen aan de N 316
Zutphen-Doetinchem

IMI 55AN

De Herwers Groep bestaat uit

een viertal Nissan autobedrij-

ven in Hengelo Gld, Zutphen,

Doetinchem en Zevenaar.

Reeds lange tijd zijn deze een

begrip in de regio, waarvan de

laatste 25 jaar als Nissan-

dealer. Vakbekwame mede-

werkers, uitstekende service

en flexibiliteit zijn de basis

waarop onze bedrijven vele

malen uitverkoren werden als

'Golden King Dealer' door

Nissan Motor Nederland,

Binnenkort wordt de groep;:,

uitgebreid met een vijfde

bedrijf onder de naam

Autobedrijf De Eme.

Deze nieuwe medewerker
behoeft niet direct over erva-
ring in de automobielbranche
te beschikken. Bereidheid tot
het volgen van de noodzakelij-
ke cursussen is wel een voor-
waarde. Een resultaatgerichte
instelling evenals de nodige
mensenkennis is noodzakelijk.
Voor een goede vervulling van
deze veelzijdige functie is het
gewenst ook buiten de norma-
le werktijden te werken.
Voor een doortastende per-
soon, eventueel in bezit van
het diploma IVA en een leeftijd
tot 25 jaar liggen er uitstekende
mogelijkheden, W

Voor deze functie hebben wij
het liefst iemand met enkele
jaren werkervaring en een
technische achtergrond (MTS-
autotechniek). Een klantgerich-
te instelling, sterke communi-
catieve en contactuele eigen-
schappen, evenals de nodige
mensenkennis zijn noodzake-
lijk. Kennis van Audatex strekt
tot aanbeveling. Uw taak
wordt het verkopen van repa-
ratie- en onderhoudswerk-
zaamheden, onderdelen en
accessoires, (telefonisch) con-
tact met ofiie |$|$pn,:verzor-
gen van; ;||||||p ven en het
::|lp0̂

Ee n u itcH gen dillf i$ vBo F
iemand met ambitie. •

De man (of vrouw) die we zoe-
ken heeft een brede technische
ervaring en is ca. 25 - 35 jaar.
Communicatieve eigenschap-
pen en de nodigde diploma's
zijn vanzelfsprekend. Uw taak
omvat het verdelen van het
werk, eindverantwoording
nemen van de werkplaats en
als technisch aanspreekpunt
fungeren. Een verantwoordelij-
ke functie met veel moge-
lijkheden om onze slogan -Hét
team van autospecialisten-
waar te maken. •

Felicitaties r^effolledige per||§|H||;|: gegeven s uitsluitend schriftelijk richten aan:

Liefferink, De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen.

Hét team van autospec ia l i s ten

Je hebt enkele jaren werkerva-
ring en uiteraard een autotech-
nische opleiding. Affiniteit met
electronica en een klantgerich-
te instelling zijn vanzelfspre-
kend. Je taak wordt het uitvoe-
ren van reparaties en onder-
houdswerk in onze goed geou-
tilleerde werkplaats met
enthousiaste collega monteurs.
Voor een enthousiaste vakman
ligt er een prima job te wach-
ten in ons team van autospe-
cialisten. •

autopoetser
Wij zoeken een enthousiaste
jonge man of vrouw, die
onze auto's de glans mee kan
ge;|||||||||:::;;: zij verdienen.
JÉitJaiïd èje ook de handen
yfllde mouwen steekt als 't
prp andere voorkomende
werkzaamheden gaat.
Belangstelling? Bel dan dhr.
G.B.J. Liefferink: (0575) 522522.



Kampeerweek Dorpsschool geslaagd
Groep 3 tot en met 6 van de
o.b.s. Dorpsschool te Vorden
heeft vorige week ondanks een
paar regenbuien een schitte-
rende kampeerweek meege-
maakt.

Deze unieke gebeurtenis is iets
waar de school en ouders best
trots op mogen zijn; het is immers
heel wat anders, dan "even een
dagje naar de dierentuin". Vorig
jaar was het camping "Kom-es-an"
te Hengelo Gld. en dit jaar stonden
de tentjes opgesteld op "Camping
Warnsveld" in Warnsveld.
Nadat op maandagavond een
groot aantal ouders en leerkrach-
ten de tenten hadden opgezet,
mochten de leerlingen van groep
5 en 6 dinsdagmiddag het spits af-
bijten. Groep 4 kwam woensdag
en groep 3 donderdag. Voor groep
3 was het de eerste keer dat er
werd gekampeerd. Ondanks een
paar regendruppels is het hen uit-
stekend bevallen, ze kwamen vrij-
dag dan ook moe, maar voldaan
terug.
Alle groepen bleven één nacht op
het kamp, die dit jaar als thema
"Indianen" had. 's Middags werd
er een spelcircuit gehouden. De
kinderen hebben een verentooi,
ketting en kleding gemaakt.
Tevens mochten ze "lassowerpen"
en werden er echte broodjes ge
bakken op de vuurkorf.

's Avonds was er na het eten en
avondspel (Indianenkwartet) het
beroemde kampvuur, wat voor
veel kinderen toch altijd een hoog-
tepunt is. Hier werden spannende
Indianenverhalen voorgelezen, In-

dianenliedjes gezongen en kring-
spelletjes gedaan.

Toen het helemaal donker was,
gingen alle kinderen gezamenlijk
met de leiding nog een speurtocht

doen in het donkere bos. Hier
kwamen de zaklampen goed van
pas. Eenmaal weer op Camping
Warnsveld aangekomen, kropen
de kinderen moe maar voldaan in
hun wigwam/tent.

BEURSPRAAT

DE VERENIGDE STATEN
VERGEWAARDEERD?

De groei van de Amerikaanse eco-
nomie vertoont weinig tekenen
van verzwakking. De economische
vooruitzichten voor de korte ter-
mijn zijn nog steeds gunstig. De
werkloosheid bevindt zich op een
historisch laag niveau en de infla-
tie blijft tot op heden zeer be
heerst. De EED heeft de afgelopen
bijeenkomsten (nog) geen aanlei-
ding gezien het huidige rentebe
leid te wijzigen. Er lijkt geen wolk-
je aan de lucht te zijn. Maar in-
middels komen er signalen naar
voren die er op kunnen duiden dat
zijn er in Amerika een zeepbel eco-
nomie is ontstaan, welke vroeg of
laat uit elkaar zal spatten met alle
gevolgen van dien.

Een eerste signaal zou de huidige
hoge stand van de Amerikaanse ef-
fectenbeurs kunnen zijn. De zo-
juist genoemde gunstige economi-
sche ontwikkelingen gaan ge
paard met spectaculaire koerswin-
sten op de aandelenbeurs. Na eind
1995 nog op 5.000 punten te heb-
ben gestaan, heeft de Dow Jones
in april van dit jaar de magische
10.000-puntengrens doorbroken.
De waardering van de
Amerikaanse aandelenmarkt is
hoog, zowel absoluut (in termen
van koers-winstverhouding) als re
latief ten opzichte van de rente. De
stijging van de Dow Jones wordt
vooral gedragen door een beperkt
aantal grote ondernemingen in
slechts een gering aantal sectoren
(technologie, telecommunicatie
en gezondheidszorg). Dit brengt
het risico met zich mee dat wan-

neer er een einde komt aan de ral-
ly van deze dominante fondsen, er
weinig overblijft wat de aandelen-
beurzen kan ondersteunen. Zo
hebben de cyclische waakte een
behoorlijke rally laten ziiRinds
het begin van dit jaar, het karakter
van cyclische rally kenmerkt zich
doorgaans echter als 'kort maar
hevig'. Om een vervolg te geven
aan een dergelijke rally is een
daadwerkelijke groei van de we
reldeconomie cruciaal. En ook al
is het beeld ten aanzien van de we
reldeconomie aanzienlijk positie
ver dan een halfjaar geleden, de
mogelijkheden voor een groeiver-
snelling zijn in onze ogen nauwe
lijks aanwezig.

Daarnaast zijn de winstgroeiver-
wachtingen erg hoog gespannen,
het is echter nog maar de vraag of
de Amerikaanse beurs echt kan
blijven profiteren van de krachtige
economische groei. Vorig jaar
heeft deze zich immers niet ver-
taald in een toename van de winst-
groei van de Amerikaanse onder-
nemingen. Zo hebben Coca Cola
en Gilette zelfs een winstwaar-
schuwing afgegeven. Hier tegen-
over staat echter dat andere fond-
sen zoals IBM weer veel betere re
sultaten hebben gepresenteerd
dan verwacht.

Een ander signaal dat zou kunnen
wijzen op een zeepbeleconomie is
de ontwikkeling van de netto
spaarquote van de gezinshuishou-
dens. Deze quote geeft inzicht in
de mate waarin door huishoudens
wordt gespaard. De spaarquote is
in de Verenigde Staten de laatste
jaren fors gedaald. De
Amerikaanse consument voelt
zich steeds rijker door de hoge
aandelenkoersen en de stijgende
huizenprijzen. Als gevolg hiervan
durft men de bestedingen op te
voeren, wat weer ten koste gaat
van de besparingen. Deze stijgen-
deuitgaven wakkeren de
Amerikaanse groei aan, wat gun-

stig is voor de bedrijfsresultaten
en dus voor de aandelenkoersen.
Hierin schuilt een groot gevaar.

Bij een eventuele correctie op Wall
Street of op de huizenmarkt zul-
len de consumptieve bestedingen
een flinke tik krijgen. Immers, de
aandelenkoersen (en dus de ver-
mogenswinsten voor de particulie
ren) dalen evenals de bestedingen,
met alle gevolgen voor de econo-
mie.

Ten slotte maakt de aanhoudende
vraag "naar goederen en diensten
het voor ondernemers makkelij-
ker de prijzen te verhogen wat
weer een hogere inflatie tot gevolg
heeft. Een hogere inflatie zal on-
vermijdelijk leiden tot een hogere
rente en dus tot lagere aandelen-
koersen.

Bovengenoemde signalen zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden.
Er zijn diverse positieve factoren
(zoals bijvoorbeeld de huidige ster-
ke economische groei) aanwezig,
echter de negatieve factoren (zoals
de economische instabiliteit en de
hoge waardering van de effecten-
beurs) moeten we ook niet onder-
schatten. Wanneer we al deze as-
pecten in overweging nemen, ko-
men wij uit op een neutrale we
ging voor de Verenigde Staten, het
lijkt ons niet waarschijnlijk dat de
zogenaamde Amerikaanse zeep-
bel uit elkaar zal spatten, oplet-
tendheid is echter wel op zijn
plaats.

Voor nadere informatie: Rabobank
Graafschap-West afdeling beleg-
gingen (0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide en
Henk Kreeftenberg

Skeeleren

Afgelopen woensdagavond vond
in Kudelstaart(bij Amstelveen) de
laatste van een serie van 6 wed-
strijdeiyDlaats die op diverse skee
lerbai^Pin Nederland werden ver-
reden.
Arjan Mombarg was er op gebrand

om nog een plaats te stijgen in de
eindrangschikking. Hij slaagde in
die opzet door een uitstekende 10
kilometer te rijden, waardoor hij
zijn naaste concurrent op voldoen-
de afstand zette en in het klasse
ment van de 3e naar de 2e plaats
steeg. Mombarg was zeer tevreden
met zijn eerste podiumplaats bij
de A-rijders.

Afgelopen zaterdag in Zaandam
was er weer een wedstrijd in het
klassement om de Univetrophy.
Mombarg, die bezig is aan een
zeer sterk skelerseizoen bij de A-rij-
ders was ook hier weer van de par-
tij. In een groot deelnemersveld
van ca. 60 rijders was hij zeer vaak
voorin te vinden. De 26-jarige vee
houder bracht in de tweede ronde
over 33 kilometer de aansluiting
tot stand tussen een kopgroep van
3 en een achtervolgende groep van
5. De wedstrijd eindigde in een
massasprint, waar bij Mombarg de
pech had dat hij uitmoest wijken
voor de fransman Philippe
Boullard. Desondanks eindigde
hij, net voor Erik Hulzebosch, op
een uitstekende 6e plaats. Hij steeg
hiermee in het algemeen klasse
ment van de 13e naar de 9e plaats.
Volgens Mombarg had er deze
keer een plaats bij de eerste 3 inge
ze ten.

De talentvolle skeeleraar ziet vol
vertrouwen de komende wedstrij-
den tegemoet. Hij heeft zijn zin-
nen gezet op een plaats bij de eer-
ste 3 in een van de komende wed-
strijden Eind van de week wacht
hem een druk programma met
wedstrijden op donderdag, vrijdag
en zaterdag.
De andere rijder uit de formatie
van Ecotrans/Free-wheel die in
Zaandam aan de start verscheen,
Martin Rietman uit Wichmond
zette ook een prima prestatie neer.
In een sterk deelenemersveld van
C-rijders en veteranen wist hij be
slag te leggen op de 13e plaats.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
försten Nijweide en
Henk Kreeftenberg

"En hoe was 't met vader, wol e nog etn van 'tgeen z'um in huus
ebrach hadn?".
Willemien Venhuuzen kwam net weer in huus. Ze was nao eur va-
der ewes den , sinds de dood van eur moeder, now een maond of
wat elene, alene wieter leaven.
"Oh, wel goed, nee hef zien posjen opemaakt. 'k Heb urn uuted-
dud hoe of e met de magnetron umme mos gaon. 'k Denke dat e
d'r zich now wieter wel met redt".
"Dab bu'w van 'n heeln las af, iej heb t'r zuutjesan ok zat veur
edaone, 'n keer mot 't goed wean. Veural at den olden prans niks
wil", von Harry, eur man.

't Had t'r nogal veur eholn veur at ze Willemiens vader zo wied
hadn ekregen dat e zich 't etn in huus leet brengen. De tied dat
eur moeder ziek was ewes, was Willemien d'r eiken dag hen ewes
umme de pot te kokn en de huusholling wieter op regel te holn.
Ok toe vader allene was kommen te zitn had ze dat eers nog
edaon. Maor dat wodn eur op 'n duur toch tevölle af. Al vake hadn
ze d'r biej vader op annedrongen dat hee 't etn van "Tafeltje dek-
je" zol nemmen. Dat zol Willemien een mooi betjen in de tied
schealn. Maor dat wol e neet, hoe ze ok praotn um um op andere
gedachten te kriegen.

Tot ok Harry 't begon te vevealn. Den wis t'r wel wat op. "Iej holt
ow maor 's een veertien dage ziek", zei e tegen Willemien. Dan
breng ik um 't etn wel in huus, opwarmen kan'k 't daor wel". Zo
gebeurn 't. Harry brach vader zien warme posjen en zei dat hee 't
zelf had ekokt umdat Willemien ziek was en dus neet kon kom-
men. 'Paar aovunde ging 't redelijk.

Maor nao 'n vierden dag begon vader te klagen'n Enen aovund
was 't te zolte, 'n andren aovund was 't neet te etn vanweage de
pepper. En hee kreeg al opmarkingen van andere luu oaver de
loch die hee biej zichhad. "Of e ok tevölle knoflook gebruukn.
Harry leet alles maor langs zich hen gaon en dei de klachten af
met de opmerking dat e van huus uut gin kok was en dat vader zo-
lange Willemien ziek was d'r maor genoegen met mos nemmen.
"Maor iej kont ow 't etn ok in huus laotn brengen", oppern Harry.

'n Dag of tiene zol Harry um 't etn ebrach hemmen too vader zei:"
Nemp ow grei maor weer met, ik bestel 't wel biej tafeltjen dekje,
dat koksel van ow kan nog gin hond vretn". Zo had Willemien on-
gemarkt een zorge minder. Een mense mot soms wel een betjen
slech wean umme 't goeie te kriegen, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Vadertje Tijd
Het is weer tijd om vader te verrassen.

Uw GardenMaster heeft weer
mooie cadeaus voor hem.

Bij besteding van R. 25,-

Hülhout pickmdCtafel
(4 persoons)van R. 229,-

Tuinkachel
70 cm van FL 89,95
40 cm van FL 64,95 voor maa

Oranjefeest Wildenborch

Zaterdag 19 juni
12.45 uur Ballonoptocht vanaf Nijlandweg
13.00 uur Opening, ballonnen oplaten

daarna volks- en kinderspelen

Op donderdag 17 en vrijdag 18 juni
verzorgt TAO de playbackshow
'De Wildenborchse Proms'

aanvang beide avonden 20.00 uur.

Vrijdagavond is er muziek na afloop

PVC-AFVOERBUIZEN
Zeer scherp

geprijsd.'

125x3,2 mm

160x4,0 mm

pef meter (artiynr 972121)

per meter (artikelnr. 972131)
De buis is inclusief lijmtromp.
Volle pakketten op oonvroog.

Een compleet assortiment
hulpstukken uit voorraad leverbaar.

Prijnn lijn ucl. BTW.

BORCULO(Gld.)
tel. 0545-272795 *

LUITEN (Ov.) *
Wildkamp tei. 0523-682099^^^) _
••••••••••••••••••••••••••i

00'

zelfbedieningsgroothand&l
ruitersport - afrastering - sportprijzen

zoekt met spoed:

enthousiaste VERKOOPSTER
Fulltime

Leeftijd: vanaf 18 jaar
Ervaring in de ruitersport

Bereid tot wisselend werken op vrijdagavond en zaterdag.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan:
B.J. Nijland

Morsdijk 6 - 7261 RX Ruurlo
telef.: 0573-491460

Voor aanleg tuin denkt u eens aan onder-
grondse sproei-installatie (modeltuin aan-

wezig)

Verder stenen, keien, plantringen, palisa-
den, oblisken, waterbronnen enz. enz.

GRATIS gebruik van aanhanger of
GRATIS thuisbezorgd.

Speciale aanbieding voor Vaderdag
complete waterbron met pomp, bak keien

nu f 249,-

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

20 juni:

Vaderdagbuffet
f29,50

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Zondag 21 juni koud-, warm- en
nagerechtenbuffet f 29,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Excursie Biologische bedrijven
Platform Biologica, de koepel-
organisatie voor biologische
landbouw en voeding, organi-
seert dit jaar onder het motto
"Kom kijken en proeven op één
van de vele extra terrasjes" op-
nieuw de landelijke Open Da-
gen van de biologische land-
bouw. De landelijke open da-
gen vinden plaats op zaterdag
19 en zondag 20 juni.

Vierendertig biologische bedrijven
in Gelderland zetten hun deuren
open om bezoekers te ontvangen.
Op de deelnemende bedrijven zul-
len biologische producten van de
boerderij zelf worden aangebo-
den, er zijn proeverijen, excursies
en bezoekers kunnen er iets eten

en drinken. Evenals vorig jaar
werkt ook de Gelderse Milieu-
federatie weer mee aan de organi-
satie van de dagen.
In steeds meer supermarkten zijn
biologische producten verkrijg-
baar: Steeds meer boeren schake-
len om naar biologische produc-
tiemethoden. Bij deze vorm van
landbouw wordt geen gebruik ge-
maakt van kunstmest en chemi-
sche bestrijdingsmiddelen.
Biologische producten zijn her-
kenbaar aan het EKO-kenmerk dat
wordt toegekend door SKAL, de on-
afhankelijke controleorganisatie.
Producten uit de biologisch-dyna-
mische landbouw hebben boven-
dien een extra Demeter-keurmerk.
Jong Gelre Ruurlo zal ook twee

biologische bedrijven bezoeken op
zaterdag 19 juni. Het eerste bedrijf
zal het EKO-bedrijf "De Zonne-
bloem" aan de Slingeweg te
Winterswijk zijn. Dit bedrijf heeft
een veehouderij en akkerbouw.
Het tweede bedrijf is dat van
Sloetjes-te Winkel aan de Hup-
pelseweg, eveneens te Winters-
wijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd
in veehouderij.

Alle geïnteresseerden die een kijk-
je willen nemen in de biologische
wereld kunnen voor meer infor-
matie en opgave terecht bij Martin
Vruggink, telefoon (0573) 45 25 63.
Er wordt gezamenlijk vertrokken
vanaf de parkeerplaats bij de VW
Ruurlo.

KEUKENS

SANITAIR

WAND-EN

VLOERTEGELS

NATUURSTEEN

Spoorstraat 28
7261 AE Ruurlo Telefoon: (0573) 45 20 00

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

GIRO 2737
(Met uw huip kunnen we een hoop doen?)

vraagt

afwashulpen
vanaf 17 jaar voor door de weck

eil in de weekeinden

Dorpsstraat 24 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 12



Nationale KNFM-concertwedstrijden vlekkeloos verlopen:

Veel complimenten voor Concordia
In sporthal 't Jebbink te Vorden
werd afgelopen zaterdag het
nationale KNFM-muziekcon-
cours gehouden. Dertien mu-
ziekgezelschappen uit alle de-
len van het land deden mee aan

* het concours. Voor de organise-
rende muziekvereniging
Concordia uit Vorden was het
een hele klus om alles goed te
laten verlopen. De organisatie
had alles perfect voor elkaar en
kreeg veel complimenten.

De voorzitter van de KNFM, Henny
Brunnekreeft, die een gedeelte
van de middag aanwezig was, had
vooraf alle vertrouwen in de plaat-
selijke organisatie. 'Vijfjaar gele-
den heeft Concordia ook al eens

-v een concours georganiseerd. Ze
kennen dus de klappen van de
zweep", aldus de landelijke preses.
"Concordia verdient een groot
compliment. Aan alles is gedacht",
liet Brunnekreeft zich lovend uit.
"De hal was goed, jury op de goede
plek, de ehbo was aanwezig en aan
de opvang buiten is ook gedacht",
somt hij op. "Alles volgens het
draaiboek en zo hoort het ook.
Wat dat betreft kun je de organi-
satie best aan Concordia overla-
ten". De landelijke voorzitter was

jj ook erg tevreden over het pro-
grammaboekje. "Het is duidelijk,
overzichtelijk, goede indeling en
de informatie is correct. Wat mij
betreft is het een model program-
maboekje. Dit boekje heeft een
voorbeeldfunctie waar ik heel te-
vreden over ben", liet hij weten.
Evenals Brunnekreeft was ook con-
courscommissaris Olf Bielefeld vol
lof over de organisatie. "Het is alle-
maal vlekkeloos verlopen en pri-
ma op schema. Ik heb geen min-
punten ontdekt. In de voorberei-
ding en ook nu, was er een pretti-
ge samenwerking", aldus Bielefeld
die de eindverantwoording had
van de KNFM-concertwedstrijden.

Muziekvereniging Concordia
heeft de organisatie toegewezen
gekregen, omdat het dit jaar 130
jaar bestaat en landskampioen is
geworden in de basisklasse. Ruim
anderhalfjaar is de organisatie be-

zig geweest om het evenement te
doen slagen. Voor de organisatie
van het evenement is er een spe-
ciale stichting in het leven geroe
pen: Vrienden van muziekvereni-
ging Concordia Vorden. In een
commissie van drie personen be-
staande uit Peter Kraayeveld, Paul
Bunkers en Jos van Dijk werden de
taken verdeeld. Zo'n veertig leden
en andere vrijwilligers wajHa de
hele zaterdag actief om I^R in
goede banen te leiden.

Al vroeg in de ochtend komen de
eerste bussen met muzikanten en
meegereisde supporters ^t bij
sporthal 't Jebbink. Jan K^Ren,
Dirk van Dijk en Johan
Romeijnders regelen en ver wijzen
de chauffeurs naar hun parkeer-
plaatsen, 's Middags om drie uur is
Johan Romeijnders nog op zijn
post. "Om de twee uur lossen we el-
kaar af', zegt Romeijnders. "Ik ben

blijven zitten. Ik vind het leuk om
te doen. Je ziet al die bussen en het
is mooi om al die korpsen langs te
zien komen". Even later neemt
Roei Pasman de plaats in van Dirk
van Dijk die met de bus meegaat
naar het Dorpscentrum waar mu-
ziekverenigingen zich kunnen in-
spelen. Romeijnders: 'We moeten
er voor zorgen dat hier geen ver-
keerschaos ontstaat. Ik vind het
ook fijn om dit voor de vereniging
te doen", zegt de veertienjarige die
bij Concordia de hoorn speelt. Jan
Klaassen: "We houden hier alles
een beetje in de gaten met parke-
ren, muzikanten doorverwijzen
en dat soort zaken". Tussen het ge-
sprek door loopt Klaassen even
naar een auto om uit te leggen
waar de auto geparkeerd kan wor-
den. Eenmaal terug vertelt
Klaassen (59), dat hij vierentwintig
jaar lid is van Concordia. "Ik heb
eerder met m'n vijf kinderen bij

Concordia gespeeld. Twee spelen
er nog bij Excelsior in Warnsveld".
Klaassen vindt het schitterend dat
Concordia het concours mag orga-
niseren. "Eigenlijk moet Vorden
dit elke vijf jaar doen. Komt
Vorden goed in de belangstelling",
zegt hij met gevoel voor publici-
teit. Volgens zijn eigen zeggen is
Klaassen een manusje van alles.
"Ze kur^k me overal voor vragen.
Ik bak^Rbollen, donatuerskaar-
ten ophalen, clubblad rondbren-
gen, tent opbouwen, het maakt
mij niets uit. Je doet het voor de
vereniging", zegt hij tevreden.

Even vSRrop bij de sporthal is
Jeroen Helmink bezig instrumen-
ten uit de bus te halen. Samen met
Peter Annevelink zorgen ze voor
het uitladen en klaarzetten van in-
strumenten op het podium. Ook
zij vinden het leuk om mee te hel-
pen bij de organisatie.

In de tent en op het terras is het
goed vertoeven. Met name als een
muziekgezelschap in de hal op-
treedt en de deur van de hal geslo-
ten blijft, wordt het druk op het
terras. Even is er dan tijd voor een
hapje en een drankje voor muzi-
kanten en supporters. De verschil-
lende kleurrijke uniformen wor-
den nog mooier door een stralen-
de zon.

Paul Bunkers van de organisatie
wordt voor de zoveelste keer 'opge-
piept'. "Ik kom er zo aan", luidt zijn
antwoord. Evenals iedereen is ook
Bunkers tevreden. "Heerlijk om te
zien dat alles goed gaat", zegt hij
en weg is hij weer.
Hans Romeijnders en Ethel
Laukhart zitten achter een tafel
met allerlei papieren en formulie-
ren voor zich. "De verenigingen en
besturen worden hier ontvangen
en tekenen een verklaring dat ze
op de hoogte zijn van de regie
menten", zeggen beiden.
"Hier is het eerste aanspreekpunt
van de organisatie", zegt Romeijn-
ders die evenals Laukhart trompet
speelt bij Concordia.

Niet alleen voor de organiserende
muziekvereniging Concordia was
het een spannende dag, maar zeer

- zeker ook voor de dertien deelne
mende verenigingen met totaal
zo'n 600 muzikanten. De muziek-
verenigingen werden bij hun op-
tredens beoordeeld op intonatie,
klankvorming, klankbalans, tech-
niek, articulatie, ritmiek, samen-
spel, dynamiek, nuancering en
muzikale uitvoering. Elke muziek-
vereniging speelde verplicht werk
en keuze werk. De hele dag was er
veel publieke belangstelling. Die
belangstelling zette zich voort in
de avond met een goed gevulde
sporthal.
Terwijl concourscommissaris Olf
Bielefeld op het eind van de avond
de uitslagen bekend maakt, loopt
Concordia-voorzitter Peter Kraaye-
veld tevreden rond. Brassband
Rijnmond Rotterdam had de mees-
te punten en kreeg de beker over-
handigd door de Vordense burge
meester E.J.C. Kamerling.

Vereniging Bomenbelang decoreert bomen:

Lintjesregen in Vorden
In Vorden is onder de bevolking
grote onrust ontstaan door het
verschijnen van honderden
gele stippen op boomstammen.
Inmiddels is gebleken dat al
deze bomen zullen verdwijnen.
Reden voor Vereniging Bomen-
belang om tot actie over te
gaan. Als hartekreet en tevens
als eerbetoon voor hun bijdra-
ge aan schoonheid van de Ach-
terhoek heeft de Vereniging
Bomenbelang Vorden daarom
langs belangrijke lanen naar
het centrum van Vorden afgelo-
pen vrijdag de bomen gedeco-
reerd met een medaille.

In Vorden hebben particuliere ei-
genaren van laanbomen met gele
stippen, brieven van de gemeente
ontvangen met daarin het verzoek
om een kapvergunning aan te vra-
gen. De betreffende bomen zou-
den een gevaar kunnen opleveren
voor weggebruikers. Een aanvraag-
formulier voor de kapvergunning
is bijgevoegd. Vereniging Bomen-
belang Vorden, die al enige jaren
het kapbeleid in Vorden kritisch
volgt, heeft geprobeerd de criteria
te achterhalen, die gehanteerd
zijn voor deze tot kap veroordeel-
de bomen. Ook schriftelijke vra-

gen naar wie deze inventaristie
heeft uitgevoerd worden door de
gemeente niet beantwoord.
Een halfjaar geleden heeft de ge-
meente bekend gemaakt dat zij
van de stuurgroep 'Waardevol
Cultuurlandschap de Graafschap'
(WCL) een subsidie van f 26.000,-
heeft toegezegd gekregen voor in-
ventarisatie van particuliere laan-
bomen. "Welke boom is van wie"
was de vraag en "Goed onderhoud
is noodzakelijk voor de veiligheid
op de weg" het motto. In novem-
ber klonk het heel onschuldig. Het
WCL verleent, steeds namens Rijk
en Provincie, subsidies met het
doel de waardevolle cultuurland-
schappen in stand te houden of te
herstellen.

Als gebruikelijk heeft Vereniging
Bomenbelang tijdens een gesprek
met de gemeente in november de
jaarlijkse lijst van bomen van de
gemeente zelf, die men om uiteel-
opende redenen wilde vellen, ont-
vangen. Leden van het bestuur
zijn er op uit getrokken om deze te
beoordelen. Het is bij die gelegen-
heid geweest dat naast de met
kruisen gemerkte bomen van de
gemeentelijke kaplijst allerwegen
met stippen gemerkte bomen wer-

den aangetroffen. Intussen zijn
reeksen van kapvergunningen ver-
leend. Herplantpllicht wordt niet
opgelegd. Be zwaarschriften heb-
ben geen zin, want door een hiaat
in de APV (Algemene plaatselijke
verordening) mag een particulier
na het verkrijgen van een kapver-
gunning een boom onmiddellijk
kappen, zelfs nog voordat de ver-
gunning gepubliceerd is.
Op allerlei plaatsen vallen grote
gaten in lanen. Steeds meer men-
sen in de gemeente Vorden maken
zich zorgen over het beleid dat ge
hanteerd wordt ten aanzien van
de herplantplicht. Een boom kan
zich niet verdedigen. Mede daar-
om is het vergroten van respect en
zorg voor bomen in Vorden van
onschatbaar belang. Zeker voor de
komende generaties.

Vereniging Bomenbelang heeft ge
constateerd dat een deel van de ge
merkte bomen inderdaad gekapt
moet worden. Omdat deze dood of
ziek zijn.
Maar een groot deel kan nog veel
jaren worden behouden, eventu-
eel na enig onderhoud. Heel op-
vallend is dat zoveel gezonde ber-
ken en acacia's moeten verdwij-
nen.

Muzikale intocht
avondvierdaagse
Gymnastiekvereniging Sparta
houdt deze week de jaarlijkse
avondvierdaagse. De slotdag is op
donderdag 17 juni. Aan het eind
van de route verzamelen de wan-
delaars zich op het plein van ba-
sisschool Het Hoge voor de in-
tocht. Hieraan zullen de muziek-
korpsen Concordia' en 'Sursum
Corda' hun medewerking verle
nen.
De route ziet er als volgt uit: sta*rt
school Het Hoge, Schoolstraat,
Zutphenseweg, Smidsstraat, Het
Hoge, Vunderinkhof, Raadhuis-
straat, Dorpsstraat, Insulindelaan,
OBS Dorpsschool.

Dorpsschool bij
Schooltelevisie
Woensdagl6 juni worden er televi-
sie-opnamen gemaakt voor het
programma "Nieuws uit de
Natuur" bij Kasteel Hackfort. Deze
Zomerspecial zal vooral in het te
ken staan van de watermolen.
Groep 5/6 van de Dorpsschool te
Vorden is uitgenodigd om het één
en ander te vertellen over de wa-
termolen. Er zullen ook andere ac-
tiviteiten plaatsvinden. De leerlin-
gen van de Dorpsschool zullen
hierbij het één en ander vertellen
over de prachtige natuur bij het
kasteel. Deze Nieuws uit de

Natuur Zomerspecial wordt uitge
zonden op vrijdag 18 juni om
09.30 uur op Nederland 2 en zal
worden herhaald op zaterdag 19
juni om 09.10 uur, ook op Net 2.

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Gezocht!
Binnenkort breken de zomerva-
kanties weer aan. Velen zullen
duimen voor mooi weer. Ook
wij van de AVO te Kranenburg.
We hebben namelijk veel activi-
teiten in petto voor jong en
oud. Voorbeelden hiervan zijn:
een sportdag, boswandeling,
bingo, playbackshow.
Dit willen we in de maanden
juli en augustus gaan uitvoe-
ren. We zijn hiervoor nog op
zoek naar vrijwilligers, mensen
die zin hebben om te helpen
deze activiteiten uit te voeren.
Heb je zin om hieraan te helpen
of heb je vragen bel dan naar J.
Wessels, tel. 0575-556294.

AVO Kranenburg



GEMEENTE VORDEN
Voor de afdeling financiën van de sector middelen zoekt de
gemeente Vorden een

MEDEWERKER VOOR DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE (m/v)
VOOR 36 UUR PER WEEK.

Functie-informatie.
De medewerker voert samen met drie collega's de financiële administratie uit.
De werkzaamheden betreffen:
- facturering
- assistentie bij het samenstellen van de begroting en de jaarrekening
- overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden

Functie-eisen.
- opleiding MBO, b.v. MEAO
- praktijkdiploma boekhouden
- administratieve ervaring strekt tot aanbeveling

Salaris.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris beschikbaar van maximaal
f 3.678,- (niveau 3).

Inlichtingen.
Belangstelling? U kunt voor deze functie telefonisch informatie inwinnen bij de heer
H.W. Olthaar, hoofd afdeling financiën, telefoon nr. (0575) 55 74 30.

Sollicitatie.
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten
aan het college van burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250
HA Vorden.

Door toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

'all-round' medewerker
De werkzaamheden waarin wij ons profileren kan men aanduiden

als een 'klanten-gericht' bedrijf.
De werkzaamheden liggen daardoor op ea^Dreed vlak.

II zult naast uur vakopleiding van c. v.-/loodgieter
moeten beschikken over een ruime ervaring*

Wilt u zich koppelen aan ons veelzijdî team,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Gaarne zijn wij bereid u nadere details te verstrekken,
telefoon (0575) 55 26 27

Aktie voor Vaderdag
Bij besteding van f 50,- of meer maakt u kans op een GRATIS helicoptervlucht

Enkele aanbiedingen o.a.

Overhemden met korte en lange mouw nu voor 65.-

Body warmers al vanaf 29.50

Broeken met afritsbare pijpen 57.50

Daarnaast vindt U bij ons op de afdeling Tuinmeubelen (Hartman dealer) o.a. kus-
sens diverse dessins nu enkele dessins met

25% KORTING
Natuurlijk vindt U bij ons ook alles voor het compleet aanleggen van uw tuin

GOOSSENS
TUINMEUBELEN - RIOOL- en HOGEDRUKBUIZEN, LAND-
, TUIN-, BOUW- en VIJVERFOLIËN - WERKKLEDING
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon: 0575-462139
Telefax (0575) 46 22 05

Speciale aanbieding!

Ambiant Tapijtgallerie

4Sv*v6
Sta er op!

lb wanne tinten** Zger luxueus en njk tapijt

^ jaar slijtgarantie f> ̂  meter brfed - /

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

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

Heeft u last vanHeen u last van A

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Bel dan
OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding
Tel. (O575) 55 32 83
b.g.g. 06-51 1O 69 55

Jouw
beroep.
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-
Nederland is dé arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in
de agrarische sector als in andere sectoren zoals cultuur-
technische, loon- en grondverzetbedrijven, bedrijven in de
grond-, weg- en waterbouw en hoveniers. Wij zijn voor
deze ondernemers op zoek naar medewerkers voor alle

voorkomende werkzaamheden. Zowel fulltimers, part-
timers als vakantiewerkers zijn welkom. De belo-

n'ng is goed. Gemotiveerd? Reageer dan
zeker! Bel René Pot (Oost-Gelderland)

°f Gerrit Weenk (Midden-Gelder-

Bedrijfsverzorging
oost-Nederland

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-
den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduur-
werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wand)

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 464000



Klootschieten

Aan het door 't Praothuus georga-
niseerde klootschiettoernooi werd
afgelopen zondag door 17 ploegen
deelgenomen verdeeld over drie
klassen te weten: heren- dames en
gemengd. Het parcours had een
lengte van 5 kilometer.
De uitslagen waren als volgt:
Dames l Linde, 2 Stokkink, 3
Hackfort, 4 Wildenborch. Heren: l
Stokkink I, 2 Wildenborch I, 3
Knupduukskes, 4 Stokkink II, 5
Hackfort. Het team van Stokkink I
kwam door dit resultaat definitief
in het bezit van de wisselbeker die
door het Praothuus beschikbaar
was gesteld.
Uitslagen Gemengd: l Stokkink, 2
Delden II, 3 Delden I, 4
Wildenborch I, 5 Wildenborch II.
Ook in deze klasse kwam de wis-
selbeker definitief in het bezit van
Stokkink.

Vissen

De hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' organiseerde in de
Berkel bij Zwiep een wedstrijd
voor jeugdleden. De opkomst was
goed. In totaal 25 deelnemers. De
uitslag was als volgt: l R. Velhorst
7 stuks-104 cm; 2 R. Ilbrink 7 stuks-
92 cm; 3 R. Morde 3 stuks- 45 cm; 4
F. Weenink 2 stuks- 31 cm.
Verder hield 'De Snoekbaars'
hield in de Berkel bij Lochem een
viswedstrijd waarbij 43 vissen wer-
den gevangen met een lengte van
9 meter 25 cm. De vangst was ove-
rigens matig.
Winnaar werd J. Groot Jebbink 9
stuks- 403 cm; 2 R. Golstein 6
stuks- 120 cm; 3 H. Golstein 4
stuks- 95 cm. De volgende wed-
strijd is woensdag 23 juni.

Turn en

Frank Boode van de Ruurlose
Gymnastiekvereniging heeft met
het team Gelderland-Oost met
140.05 punten de zesde plaats be-
haald op het Nederlands kam-
pioenschap heren turneri te
Zuidwolde. Het team Gelderland-
Oost, dat verder bestond uit de Ie
den Taco Hermeling van Ypsilon
uit Doetinchem, Sjaco Zoek van
Thor-Zwaluwen uit Zevenaar en
Sjoerd Brookstra van WGV uit
Winterswijk, behaalde totaal
147.05 punten. Gezien het verschil
van maar 6.5 punten met nummer
drie (Friesland 153.55 punten) is
dit een zeer goede prestatie. Eerste
werd het team Noord-Holland met
157.5 punten, tweede het team
Zuid-Holland zuid l met 158.3
punten.

Mi n i b r i dg e

Kerst Zwartschool: vierde ronde
l en 2 Juliette Kersten en Kim ter
Maat 70,8%, René Derksen en
Mecit Bilgic 70,8%, 3 en 4 Gijs de
Vries en Anouk Zoet 66,7%, Dennis
Hengeveld en Wendy Smit 66,7%.
Stand na vier ronden: 1. René
Derksen en Mecit Bilgic 60,4%, 2.
Dennis Hengeveld en Wendy Smit
57,5%, 3. Erwin Versteg en Kevin
Bats 56,2%, 4. Gijs de Vries en
Anouk Zoet 53,1%.

Duivensport

Leden van de postduivenvereni-
ging Vorden hebben met hun dui-
ven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Reims over een af-
stand van 360 kilometer.
De uitslagen waren: G. en H.
Boesveld l, 4, 5,13,15,18, 20; A en
A. Winkels 2, 9, 10, 12; Roy
Eykelkamp 3; J. Meyer 6, 17; W.
Oldenhave 8; H.Stokkink 14; J.
Burgers 19.

Voetbal

Om 12.30 uur begon zaterdag het
programma van de vijfde klas za-
terdag. Dit toernooi vond plaats op
de velden van SV Ratti. Dit pro-
gramma was gepland op 15 mei
maar i.v.m. competitieverplichtin-
gen van diverse elftallen kon dit
niet doorgaan.
Het werd dus het 4e weekend van
het 24e drieweekendentoernooi.
Acht elftallen hadden zich opgege-
ven voor dit uitgestelde program-
ma en er werd gevoetbald in twee
poules van 4. In de kruisfinales be-
landden de elftallen van Oene 4,
WSCH 3, AVW '66 en SVI 4.
Uiteindelijk werden de prijzen als
volgt verdeeld: Ie SVI 4, 2e AVW
'66 4, 3e Oene 4. Fairplay: Oeken 3.
De allerlaatste toernooidag op het
Rattiveld van 1999 was weer een
stralende zonovergoten dag. De
dames van de 4e en de 5e klas
speelden naast elkaar.
In de 4e klasse werd een halve
competitie afgewerkt terwijl de 5e
klas dames een hele competitie
speelden.
Na een rustig dagje was de prijs-
uitreiking als volgt:
4e klas: Ie Juventa l, 2e Ruurlo l,
3e Puck 3. De Fairplaybeker werd
ook meegenomen door Puck 3.
5e klas: Ie Oeken l, 2e Ratti l, 3e
Rhoda Raalte 1. De Fairplay ging
naar Rhoda Raalte 1.

Mo torcross

Nadat Bar t Notten en Gerwin Wijs
vorige week de GP zijspancross van
Letiand hadden gereden zijn de
crossers doorgereisd naar Estland
om daar de 4e GP van dit seizoen
te rijden. Zaterdag tijdens de kwa-
lificatietrainingen had Van
Werven / Notten de 6e tijd, Kops /
Wijs de 9e. Zondag werd |̂ ^ved-
strijd verreden. De baan rrrSaku
was gelukkig voor de Nederlandse
combinaties niet keihard, zoals dit
meestal is in het buitenland. Toch
hadden de rijders het er niennak-
kelijk mee. Doordat de t^fci zo
zwaar was, hadden ze zoveeTben-
zine nodig dat onderweg tanken
nodig was. Met een extra tankje
aan boord gingen ze van start. In
de eerste manche is Kops / Wijs 12e
geworden en Van Werven / Notten
13e. Van Werven / Notten had de
pech dat zij onderweg toch nog
een keer moesten stppen om te
tanken. De tweede manche was
het zelfde verhaald. Kops / Wijs is
hier lle geworden en Van Werven
/ Notten is in het laatste rondje uit-
gevallen doordat de benzine op
was. Komend weekend is er de GP
van Nederland in Varsseveld, ho-
pelijk hebben ze hier meer geluk.

Klootschieten

De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' houdt za-
terdagavond 19 juni een kloot-
schietwedstrijd. Na afloop is er een
barbecue. In verband met de slech-
te weersomstandigheden van en-
kele weken terug zijn een aantal
crosswedstrijden op het "Delden-
circuit" afgelast. Inmiddels zijn er
nieuwe data vastgesteld: dinsdag
22 juni; dinsdag 6 juli. De "twee
uurs" cross wordt gehouden op za-
terdag 17 juli.

Paar densport

Uitslagen P.C.Ruurlo: springwed-
strijd te Lochem 12 juni 1999: 3e
prijs B springen cat. D Willemijn
Hooglugt met Esprit. Dit was te-
vens de laatste selektiewedstrijd
springen van Kring Achterhoek
Noord. Edwin Bretveld met de
Kooi 's Caprice en Rienke Rijken-
barg met de kooi 's Kwebbel mo-
gen starten op de Gelderse
Kampioenschappen in Hengelo in
de Klasse L springen.

Vordens Competitie Tennispark

De kampioenen op de foto: achterste rij: Peter Harmsen, Marty Dijkman, Adriaan van Helden, Andre v.d.
Vlekkert, Henk Knoef, Willy Lohuis, Gerrie Woltering, Henny Coppiens, Carolien v.d. Meer, Genie Ubink en
Annerie Westerink. Voorste &j: Annemarie Meddens, Martine Dijkman, Torn Pelgrum, Maaike Draaijer, Rob
Knoef, Luuk v.d. Berg, Wouter Wassink, Lise Elbrink en Merel de Kniif.

Vordens Tennis Park heeft dit
jaar met maar liefst 21 teams
(10 junioren- en 11 senioren-
teams) deelgenomen aan de
competitie. Bovendien is de zo-
meravondcompetitie momen-
teel nog met 4 teams uit Vorden
volop aan de gang.

Er zijn tot nu toe 4 teams kam-
pioen geworden, waarvan de twee
seniorenteams zelfs voor de 2e
keer in successie. De kampioens-
teams zijn: Junioren Woensdag ge-
mengt t/m 10 jaar team l en 2,
Dinsdag dames l en Zondag heren
35+. Ook is het zondag damesteam

bovenaan geëindigd, maar mocht
zich helaas geen kampioen noe-
men, omdat het onderling resul-
taat met nummer 2 nadelig was.
Verder waren er twee tweede
plaatsen, veel middenmoters en
slechts twee teams die als hekken-
sluiter eindigden.
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VLAAI!_y,AAI! Voor ƒ 10,

Vers fruit vlaai
Rijstevlaai
Kersen de luxe

Wielersport

RTV SUCCESVOL IN LUXEM-
BURG
De wielercross RTV Vierakker-
Wichmond ging in het weekend 5-
6 juni met een A-selectie naar
Leudelange in Luxemburg. Er
werd zaterdag een zware cours ge-
reden over zeer veel heuvelachtig
terrein een cours over 130 km,
daarbij werd Bas Goossens uit
Borculo 8e en Jeffry Leest uit
Zutphen 28e.
Ook de andere 3 RTV-ers eindig-
den de cours, ze werden 60e
Martin Weyers, 62e Edwin
Zeevalkink en 64e Giorgio Rénleo.
Op zondag kregen ze een zware
cours voorgeschoteld, 150 km lang
op heuvelachtig terrein.

Deze dag werd onze RTV-gast Bas
Goossens ondanks z'n 2 lekke ban-
den uiteindelijk 15e. Hij reed een
zeer verdienstelijke wedstrijd.
Peter Makkink uit Hengelo reed
naar een nette 26e plaats.
De andere 3 coureurs behaalden
de plaatselijke omlopen en gingen
moe maar toch voldaan naar de
douche.
's Nachts rond 2 uur kwamen de
RTV renners met hun ploegleiding

terug in Wichmond. De volgende
dag was het weer gewoon werken.

Arne Kornegoor uit Baak behaalde
een goede 3e plaats in de Omloop
van het Gelders Eiland, een wed-
strijd over 120 km voor regio selec-
ties. De winnaar was Arne z'n
ploegmaat, Elyzen uit Ede. Ook de
4e man was een Gelderse ploeg-
maat, Chris Kerkdijk uit Apel-
doorn. In het totaalklassement
heroverde de Gelderse selectie
weer de Ie plaats.
Ook Gretha KI. Brinke uit Vorden
deed goed haar best op het N.K.
ATB te Rheden werd ze keurig 21e.
Winnaar werd Corine Dorland uit
Eerbeek. Aan deze wedstrijd deed
de gehele Nederlandse top bij de
dames mee.
Ook reed Jan Weevers op het zelf-
de N.K. naar een 6e plaats.
Winnaar en Nederlands kampioen
is Bas van Dooren.
Ook stonden er RTV-ers aan de
start in Arnhem op de Paasberg,
een gecombineerde wegwedstrijd
Cyclosportieven en Veteranen. Er
ontstond al snel een kopgroep van
7 sterke renners. Half cours werd
er een tweede groep gevormd van
ook 7 renners waarin 3 RTV-ers.
Winnaar werd Freddy Wolsink uit
Aalten, 8e werd de RTV-er Reynold
Harmsen, 9e Rudi Peters en 10e de

RTV-er Wim Bosman uit Warns-
veld. Jan Pieterse de 50+ uit
Wichmond behaalde in Sprundel
(Br.) een nette 7e plaats.

JUNI

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan bij De
Wehme: info bij de receptie

14 t/m 17. avondvierdagse Sparta
16. ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
19. Klein Axen Jeroen Heindijk, de

bomen vertellen verder
23. ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
23. HSV de Snoekbaars senior

wedstrijd kanaal
25 t/m 27. Int. Folkloristisch

Eurofestival
27. Vorden zingt in de Dorpskerk
28. HSV de Snoekbaars Vierhoek

wedstrijd
29 Fietstocht ANBO hele dag v.a.

Marktplein. Info: 55 27 47 /
55 22 55.

30 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink



samen goed voor

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

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

10,00
8,95
3,95
9,95

10 vaste planten

Grote bos rozen a 20 stuks

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

SPERCIEBONEN 1 kilo

Sappige HANDPEREN 2 KÜO 525

MANDARIJNEN zoet, 20 voor 7.95

KOLDEN HO F's Versmarkf
V e r s en v o o r d e l i " O m d 11 h s t v e r s e r i s

Er zijn al 270 ex. van 'Vorden '99' gereserveerd maar er moe-
ten, om door te kunnen gaan, tenminste 350 ex. bij voorinte-
kening zijn besteld. Het gaat dus goed. Als u vandaag of mor-
gen niet bij Boekhandel Bruna of de Openbare Bibliotheek
komt dan is het ook mogelijk telefonisch een ex. van het

boek te reserveren. Met dat ene telefoontje bespaart u bovendien f 5.00, want nu
is de prijs nog f 24.50. Straks is dat f 29.50. Dat is snel verdiend en u bent er dan
bovendien zeker van cj^fcw exemplaar van dit unieke boek over 'ons dorp op de grens
van twee eeuwen' voorrn/vordt gereserveerd.Dit zijn de nummers:

55 1500 553100 551928
Boekhandel Bruna RedactieOpenbare BibliotheeMk

Er komt ook een beperkt aantal luxe, in duurzame linnen band gebonden en genummerde ex. voor
de prijs van f 75.00. De redactie zal u daar graag over informeren.

ohGeweldige 1-2-3 weken bij
3 halen -» 2 betalen
Dubbelfrisss
alle smaken

5,07

3 halen -* 2 betalen
Fanta Orange

~-i

6,87 4,58

3 halen -» 2 betalen
Yogho Yogho
diverse smaken

5,67*» 3^78

alle smaken

11,37

3 halen -» 2 betalen
Nero extra jam
diverse smaken

10,77 7,18

oh

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 72 05



ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

In ons jonge verkoopteam is plaats
voor enkele

part-time verkoopsters
op de zaterdag

Tevens is er plaats voor één

herintreedster
voor plm. 25 uur, in overleg.

Betaling volgens CAO slagersbedrijf.
Je kunt direct reageren via telefoon
(0575) 51 20 14

VAN DAM
ZUTPHEN

GEVESTIGD:

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij

Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: g.o.h. scooter
Peugeot SV bj. '94 zeer weinig
gelopen. Tel.: 0575 - 441439.

m.m
Tankstation Weuten Kranenbarg •

Waar service héél gewoon is
De prijzen het laagst zijn

De tankpasjes GRATIS;
vandaag aangevraagd: vandaag in uw bezit!

Uitgebreide shop met veel assortiment
steeds leuke akties

Kortom: Wij begroeten ook u graag als klant bij

SERVICE STATION
G. WEULEN KRANENBARG & ZN. B.V.

Enkweg 3 • Vorden • Telefoon (0575) 55 18 11

7251 CJ
'el. (0575) 55 5448

06-50880526

Heeft uw

Wif hebben/ de^es ywv\&AT
wyty voldoende tijd/

ZOMERBROEKEN
easy carc-strijkvrij

SPIJKERBROEKEN
(ook extra grote maten)

59.-/2voor98.

SHIRTS K.M.-POLO's
v.a.

BERMUDA (katocn-lmnen)

normaal 59.95

49.95

DIT VADERDAG-
WEEKEND

10 % korting
op alle

zomertruien

Hotel Café Restaurant
Partycentrum

Juni-keuzemenu
Voorgerecht

Gebonden champignonsoep
met room en hosui

of
Zalmcocktail

van het huis

Hoofdgerecht
Kalfsribeye

gegrild met kruidenboter
of

Garnalenspiesjes
met sufraunrijst in een romige kruidenknoflooksaus

Nagerecht
Chipolatapudcling

met slagroom
of

Vanille-ijs
met warme frambo/ensaus

Prijs ƒ 37,50
Reserveren gewenst.

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23

Fax (0314) 36 38 21
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