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Overname van advertenties en berichten is verboden

Deldens Toneel heeft toch
geen 'Miljonair in huus'

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

In het Dorpscentrum draaide het dit
weekend om geld, zelfs om heel veel
geld. Je hebt namelijk niet alle dagen
een 'Miljonair in huus'. De titel van
het blijspel dat de Deldense buurtver-
eniging in een goed bezette zaal voor
het voetlicht bracht.

Een toneelgroep met alle medewerken-
den afkomstig uit het buurtschap zélf.
Ze kennen elkaar al jaren dus niet zo ver-
wonderlijk dat onder regie van Henk
Rouwenhorst op een vlotte en tekstvaste
wijze werd gespeeld.
Cafehouder Peter Olthuus (Hany
Flamma) een 'zunige pinne', die tevens
kamers verhuurde, zegde op gegeven
moment iedereen de huur op. Een paar
dagen later las hij in de krant dat een van
de huurders miljonair moest zijn. Dus
kwam hij op zijn beslissing terug en 'pap-
te' hij achtereenvolgens aan met Toos

(Frida Pelgrum) en Dora ( Marjan Huls-
hof). Hij dacht zelfs aan een huwelijk
met een der beide dames.
Toen Peter er achter kwam dat geen van
de dames miljonair was, ging het feest
niet door. Intussen had dochter Hetty
(Karin de Gelder) haar oog op student
huurder Gerard ( Dinant van Zuilekom)
laten vallen. Een keurig in het pak gesto-
ken jongeling, dus zal die (of misschien
zijn vader wel) de miljonair wel zijn.
Het werd cafehouder Peter helemaal dui-
zelig voor de ogen toen zijn knecht Frits,
een echt 'Manusje van Alles' (Rinus
Pelgrum) plotseling een nieuwe televisie
kocht.

Verwikkelingen, komische situaties en
een goedlachs publiek dat uiteindelijk te
horen kreeg dat er helemaal geen
'Miljonair in huus was'. Het krantebe-
richt berustte op een misverstand.

School 'Het Hoge'
grootste groep
avondvierdaagse
Met meer dan 90 deelnemers kreeg de
school Het Hoge de prijs uitgereikt voor
de groep met het hoogste aantal deelne-
mers aan de Avondwandelvierdaagse te
Vorden. Ook dit jaar weer georganiseerd
door de gymnastiekvereniging 'Sparta'.
hi totaal 575 deelnemers. Beduidend
minder dan vorig jaar toen 650 wande
laars de eindstreep haalden.
De oorzaak, ongetwijfeld de wereldkam-
pioenschappen voetbal en het feit dat er
dit jaar geen rolstoelers aanwezig waren.
Om reden dat er geen 'duwers' gevonden
konden worden. De intocht vanaf de
school het Hoge was een feestelijk ge-
beuren. Veel bloemen en veel muziek Er
werd namelijk medewerking verleend
door de muziekkorpsen Concordia,
Sursum Corda en een trompetterskorps
van de Musikverein uit Kranenburg
(Duitsland).
De intocht werd onder meer gadegesla-
gen door het college van B&W. Voorzitter
Ellen Rabelink van Sparta bracht alle
wandelaars, alsmede de EHBO dank voor
de medewerking en hoopte dat iedereen
volgend jaar weer van de partij zal zijn.

Orienteringsrit
VAMC "De Graafschaprijders" houdt zon-
dag 28 juni een Orienteringsrit voor au-
to's en motoren. De start is bij Gasterij
Schoenaker.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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Aktie 'Zomerzegels'
succesi* in Vorden
De aktie 'Ouderen Zomerzegels' heeft in
Vorden 16^2 gulden opgebracht. Deze
opbrengst gaat naar het fonds in Bunnik
Hier kan een^uderenclub een aanvraag
doen voor efl^epaald projekt.
Van de 'bij-arakelen' zoals kaarten, ver-
jaardagkalenders en kleurpotloden mag
het plaatselijk fonds zelf bepalen waar
de helft van deze opbrengst naar toe
gaat. Dit jaar gaat er 81 gulden naar
'sport en spel voor ouderen' (voor de aan-
schaf van een volleybal). Hetzelfde be-
drag gaat naar de KBO Vorden-Kranen-
burg voor de Kerstviering.
Het Fonds in Vorden is Riek Schagen er-
kentelijk voor het feit dat zij de eerste ze
gels heeft gekocht. Tevens werd de aktie
door Riek geopend. Vrijwilligers die be
reid zijn 'iets' voor ouderen te doen kun-
nen zich in verbinding stellen met Ans
Scholten, Prins Bernhardweg 6, Vorden,
55 38 17.

Vorden zingt
Zondagavond 28 juni is er weer een
*Vbrden zingt'. Samen mooie en bekende
liederen zingen in de Dorpskerk. De lie
deren zijn afkomstig uit diverse bundels
en de afgelopen tijd op verzoek aange
vraagd. De balangstelling voor dit zange
venement is telkens bijzonder groot.
De heer C. Weeda uit Almelo zal een kor-
te overdenking houden over het thema
Vertel het maar!' De muzikale begelei-
ding is in handen van organist W.
Kuipers uit Apeldoorn en enkele liederen
zullen door een voor deze gelegenheid
samengesteld jongerencombo worden
begeleid.
Na afloop is er gelegenheid om in de
Voorde onder het genot van een kopje
koffie of thee bij te prarten.

Zomerfeestkrant
In het kader van de Vordense Zomerfeesten zal in week 28 een speciale krant
worden uitgebracht. Advertenties en berichten hiervoor dienen uiterlijk op
woensdag 24 juni om 17.00 uur te worden ingeleverd.

De liedactie

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. M. Beitier, afscheid
zondagsschool en kindernevendienst, na afloop
koffiedrinken in De Voorde; 19.00 uur de heer
Weeda, zangdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. M. Beitier, zie Herv.
kerk; 19.00 uur de heer Weeda, zangdienst in de
Herv. kerk.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 27juni 18.30 uur eucharisitieviering,
m.m.v. De Vordering.
Zondag 28 juni 10.00 uur eucharisitieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 27juni 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 28 juni 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
28-29 juni: pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. (0575)
461275.

Huisarts 27-28 juni: Ar. Haas, Christinalaan 18,
tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gajf£e altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
27-28 juni: WJV. Houtman, Vorden. tel. 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Sn^nl. Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
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 Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

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

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

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 4141. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32. tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme". tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-1130 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.



Hup Holland Hup
We are the diamplons

De World Cupvlaai
'n Echte Hollandse vruchtenvlaai

een kampioen qua smaak

1C95
voor l Vi

Vanaf donderdag:
Mexicaanse vlaaipunten

Olé Olé Olé
145

voor maar l • per stuk

Oranjebol
scoort altijd

mega krentenbol met krenten, rozijnen,
appel, spijs en Oranje-fondant

135
•

Kleine abrikozenvlaai
850

•

Elke donderdag:

5 BRODEN «»r 12."
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

• Zaterdag 27 juni oriëntatie-
wandeling Medlertol. Start
om 20.00 uur bij 't Wapen van
't Medler

• Te koop: Honda Goldwing
Aspengate rood metallic, met
veel accessoires. Vraagprijs
f 17.500,-. Tel. (0652) 95 50
60; (0573) 45 24 22

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

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

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te koop: verse aardbeien;
aardappelen (Bildstar en
Surprise); bloem-, spits-, ro-
de, witte, spruit-, savoye-,
boerenkool; sla-, andijvie-, ro-
de biet-, peterselie-, selderie-
en tomatenplanten. Diverse
groenten. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, telefoon
(0575) 55 68 76

• Gezellig dagje uit? Buurt-
vereniging Delden organiseert
op zondag 5 juli de 10e Vor-

• klootschietmarathon.
sn: heren, dames en ge-

Een team bestaat uit
tenminste 4 personen, max. 1
bondslid per team. Start en fi-
nish bij fam. Scheffer, Nieu-
wenhuisweg 1, Vorden. Opga-
ve voor 4 juli bij Dick Regelink,
H61328

• Te koop: damesfiets laag
model, goed onderhouden.
Tel. 55 30 64

• Gezocht: krantenbezor-
gers in de zomervakantie
voor ochtendkrant, minimum
leeftijd 15 jaar. Tel. (0575) 55
2933

O ZOMERBLOEIERS, VERSCHILLENDE

SOORTEN 6 voor 10,00

O 2 BOS ROZEN 6,95

O 2 BOS BLOEMEN naar keuze 9,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Fuji appels
2 kilo

Tomaten
2 kilo

10 Salustiana's
(geen taaie vellen) 5?

KOLDENHOF 's Versmarkt
V e n en » o o r J e 11 g

95

Zijn ze op weg naar de halve finale? Onze
jongens? Bij aankoop van "Halve Finale
Kansen" maakt u kans op een voetbalspel.

WOENSDAG GEHAKTDAfi

H.O.H. GEHAKT

3 pond 110,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/

WORSTSOORTEN

per 100 gram F 1,~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Boterhamworst
100 gram f 0,98

Gekookte worst
250 gram f 2,25

ZATERDAG MEFSTUKDAG

3biefstukken f 10,-

2 pizza's f 10,—

WEEKENOAANBIEDIN6

Hamlappen
1 kiio f 9,98

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Vlindervinken +

4 saucijzen

samen f 7,95

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machin
waarmee u snel en grondig zélf meu
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)5515 14

OPEN CASINO

AVOND
voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77.50 pj>.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Aanbiedingen geldig do,
vrij, zat, 25-26-27 juni

Aanbiedingen geldig op
ma, di, wo 28-29-30 juni

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

De lekkerste
uit de Murcia-streek

Galia meloen
298•

Panklare
andijvie

1.49
500 gram

SCHAARPLATFORM

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

Rode-.gele of
groene paprika's

Valencla Late
voor hand en pers

15 voor 4?8

500 gram ,

Hollandse
trostomaten

Komkommers
per stuk O."

per kilo 2.49

Salade wan de dag
2.48

200 gram

Zomer-
roerbakmix

308
•500 gram'



Met heel veel vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter

HILDEJOHANNE

Roepnaam

Sanne

17 juni 1998

Jan en Petra
Wentink-Weymen

Ruurloseweg 37
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 41 12

Heel blij zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

Lenske

20 juni 1998

Erwin en Gerrie
Tragter-Lettink

Burg. Vunderinkhof 14
7251 XA Vorden

Hartelijk dank aan allen die,
op welke wijze dan ook, ons
50-jarig huwelijk tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

W.D. Kok en
Z.G. Kok-Versteege

De Houtwal 1
7251 M K Vorden

Uw aanwezigheid, kaarten,
bloemen en cadeaus, in welke
vorm dan ook, hebben van
onze 60-jarige huwelijksdag
een heel fijn en onvergetelijk
feest gemaakt.
Hartelijk dank daarvoor.

H.J. Pardijs en
A.H. Pardijs-
Wuestenenk

Mosselseweg 4
7251 KT Vorden

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr
of inlichtingen 1,- extra Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening ge/on-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht Anonieme of
dubieu/e opgaven worden niet
geplaatst Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

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

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

• In september beginnen de
volgende cursussen: patroon-
tekenen (nieuw); zelf kle-
ding maken. Onder gediplo-
meerde begeleiding. Voor op-
gave en/of inlichtingen: Agnes
Geurts-van Zandwijk, Dr. A.
Ariënsstraat 15, Steenderen,
tel. (0575) 45 21 37

• Te koop: antiek geloogd
grenen linnenkast. Magne-
tron nooit gebruikt en buxus-
planten. Tel. (0573) 45 26 41

Met dankbaarheid en grote vreugde
geven wij kennis van de geboorte van
onze zoon:

Ingmar
20 juni 1998

Oscar en Carmen Rondeel-Rood

Raadhuisstraat 16
7251 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 38 81

Op maandag 29 juni a.s. zijn wij 25
jaar getrouwd.

Dit heuglijke feit willen wij samen met
onze kinderen en met u vieren.

Hierbij nodigen wij u uit voor de re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur bij ho-
tel-restaurant Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Annie en Werner Rakitow

Stationsweg 20
7251 EM Vorden

Per 1 juli 1998 legt de heer

zijn taken neer als mede-directeur
van Bouwbedrijf Goossens-Melgers
te Hengelo (Gld.).

Ter gelegenheid hiervan bieden wij
hem een receptie aan.rece

Hierbij nodigen wij u uit: vrijdag 26 ju-
ni a.s. van 15.30 tot 19.00 uur in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo (Gld.).
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Belangrijke mededeling!

In verband mot aanstaande overname
van onze zaak kunt u

tot 1 juli a.s.
uw cadeaubonnen van Dijkerman

nog bij ons besteden

b l o e m e n s p e c i l z a a k

Zutphenseweg 5, Vorden • Tel. (0575) 55 13 34, fax 55 36 00

op 28 juni
bij kompeerboerderi ƒ

'De Haverkamp'
aan de Vferbfokkenweg

in Hengelo (Gld.)

Voorganger:
do hoor Dijkman urf Vorden

Koor: Vofcos ui» Woerden

i: 10.15 uur

Spetterende
aanbieding

7k ̂  iïf* fs* £? ö

4 gepaneerde schnïtzèls
met gratis 2 splashballen

Duitse biefstuk,
per stuk 2 75 Komkommersalade, A98

100 gr. l/

gebraden fricandeau, 4 98 Magie spies,
100 ar. ner stuk100 gr.

Chorizo,
WO gr.

per stuk

198 Gebraden kaas gehakt, A98
100 gr. tri^W

Keurslager

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

TrefPunt
Graafschap-West

uw verenigin
gratis op

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

f juni
vanaf 15.OO uur

bodega

f IMtoffelt je

JONG

GELRE

FIETSVIERDAAGSE
JONG GELRE
6 t/m 9 juli

Start: 18.30 uur
Dorpscentrum, Vorden.

Afstand: plm. 25 km per avond.

Inlichtingen:
W. Zieverink, tel. (0575) 55 19 32



E M E E N T E B U L L E T I

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
8^0 tot 1ZOO uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling af d. bestuur
onderdeel 'burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zyn van
15.30-20.00 uur (zie publicaties in
GememtebuUetm)

• Spreekuren burgsmeester en
wethouders:
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmargen van 1100 -12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderye-Meulenbroëk: don-
derdag van 10.00 -1100 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
a/spraak.

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukkenj
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

FSLUTTING GEDEELTE WIERSSERBROEKWEG

van 29 juni tot en met 10 juli (of zoveel langer als noodzakelijk is voor het aanleggen
van persriolering) is de Wiersserbroekweg tussen de Schoneveldsdijk en de
Mosselseweg afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
en (brom)fietsers.

OVWAANVRAGEN

plaats aanvrager
Broekweg l, B.H.G. Wolbrink
Wichmond
Biesterveld 23 W. Bosch

Kostedeweg 6

Insulindelaan 9
Biesterveld 17
Insulindelaan 72
Insulindelaan 13
Handelsweg 8

Industrieweg l

Wilmerinkweg 4

mw. HJ. Mombarg-
Weekhout
J.M. Boerstoel
G.S. Bloemendaal
B. Koerselman
GJ. Masselink
Van der Valk Pensioen
B.V.
Jansen Metaalwaren
B.V.
G.W. Rexwinkel

inhoud
verbouwen loods

bouwen woning met
garage/carport
verbouwen woning

bouwen woning
bouwen woning
vergroten berging
uitbreiden woning
bouwen overslagstation
en stallingsruimte
verbouwen bedrijfs-
pand en woning
bouwen kapschuur

datum ontvangst
11-06-98

11-06-98

12-06-98

12-06-98
12-06-98
15-06-98
15-06-98
15-06-98

15-06-98

17-06-98

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

^ VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN ie juni 1998:
iRGUNNINGEN

inhoud vrijstelling
BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager

Mispelkampdijk, na-
bij nr. 9

Biesterveld 8 en 10

van Lennepweg 3
Ruurloseweg 28

Biesterveld 53

Holtmaet 7

NV Nuon Oost
Gelderland

H.E. Horstman en
A.J.G. Schepers
JA Wagenvoort
J. Tiemeijer en
mw. L.M.L. Gelens
H.W. Olthaar

B.J. Huetink en mw.
D.N. Scharrenberg

bouwen hoog-
spanningsruimte

bodemonderzoek
overgangsbepaling
bestemmingsplan

bouwen dubbele woning
met garage/carport
verbouwen boerderij
bouwen overkapping bodemonderzoek

bouwen woning met
garage/carport
bouwen woning
met garage

OVERIGE VERGUNNINGEN

plaats
Vorden

aanvrager
R. Hilbolling

Vorden Bongerd Buurt

Wichmond Oranjecomité Vierakker/
Wichmond

Vorden Deldense buurtvereniging

inhoud
drank-en horecavergunning kantine sport-
hal 't Jebbink

buurtfeest op 15 augustus 1998

Oranjefeest 22-29 augustus 1998

klootschietmarathon op 5 juli 1998 en
buurtfeest op 3 juli 1998

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

dakhelling
dakoverstek erker

NDERHOUD WEGEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in de loop van 1998 groot onderhoud
uit te voeren aan de onderstaande wegen of gedeelten daarvan.

Door de huidige onderhoudstoestand is dit onderhoud noodzakelijk. Bij het uitvoe-
ren van het groot onderhoud kijken burgemeester en wethouders of de weg een ver-
blijfs- of verkeersfunctie heeft. Als het nodig is wordt de inrichting van de weg aange-
past aan deze functie. De onderstaande wegen hebben een verblijfsfunctie, daarom
worden per weg of gedeelte daarvan de volgende verkeersmaatregelen getroffen:

Hackfortselaan:
- de bestaande verharding versmallen naar 3,50 meter;
- instellen van een maximum snelheid van 60 km/u.
Hackforterweg (gedeelte Dorpsstraat-Beeklaan):
- de eerste kruising, komende vanaf de Dorpsstraat, van de Hackforterweg met de

Vogelzang wordt verhoogd aangelegd en voorzien van gele betonstraatstenen;
- het bestaande trottoir aan de noordzijde verbreden van 0,30 naar 1,50 meter;
- de bestaande rijbaan versmallen van A 5,00 naar 4,00 meter;
- de tweede kruising va^K Hackforterweg met de Vogelzang voorzien van gele be-

tonstraatstenen;
- vanaf de tweede kruising richting de Beeklaan wordt aan de zuidzijde een trottoir

van 1,80 meter aanlegd.
Het Hoge (gedeelte Rondweg-Berend van Hackfortweg);

de bestaande elementenverharding versmallen van A 6,30 naar 5,00.
Koekoekstraat: ^fc
- de kruising met de BecKenstraat verhoogd aanbrengen.
- bij de inrit naar de huizen 15 en 17 een plateau aanbrengen.
- instellen van een maximum snelheid van 60 km/u.
- de bestaande asmarkering vervalt.
Oude Zutphenseweg:
- de kruisingen met de van Lennepweg, Zelstweg, Galgengoorweg en de Hameland-

weg verhoogd aanbrengen;
- bij de toekomstige aansluiting voor fietsers en voetgangers komende vanaf de Wep

pel een plateau aanbrengen;
- het gedeelte tussen de Almenseweg en de van Lennepweg afsluiten voor het gemo

toriseerde verkeer en aanwijzen als verplicht fietspad;
- ter hoogte van het zwembad de weg versmallen naar 3,50 en aanbrengen van een

plateau;
- instellen van een maximum snelheid van 60 km/u.

In het categoriseringsplan worden een aantal maatregelen voorgesteld om het door-
gaande verkeer tussen de N314 en de Rondweg via de route IJselweg-Hackfortselaan-
Baakseweg te weren. Omdat aan een gedeelte van de route dit jaar groot onderhoud
wordt uitgevoerd, gaan burgemeester en wethouders voor het overige gedeelte van
deze route de geplande verkeersmaatregelen aanbrengen. Voor de IJselweg en de
Vierakkersestraatweg (gedeelte IJselweg-Koekoekstraat) zijn dit de volgende ver-
keersmaatregelen :
- Kruisingen met de Heerlerweg, de IJselweg verhoogd aanleggen.
- hl de kern Vierakker een plateau aanbrengen.
- Aanbrengen van fietssuggestiestroken.
- Het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u op deze wegen.

Tot en met woensdag 22 juli 1998 liggen tekeningen van de uit te voeren werkzaam-
heden en een ontwerp-verkeersbesluit bij de afdeling gemeentewerken (boerderij) ter
inzage. Tot en met die datum kunnen belanghebbenden hun zienswijze (liefst schrif-
telijk) aan ons kenbaar maken.

Openluchtdienst
Jeugddienstcommissie Veldhoek houdt
zondag 28 juni een openluchtdient op
het terrein van kampeerboerderij 'De
Haverkamp' in Hengelo. Aan deze dienst
wordt medewerking verleend door het
koor Voices en de heer Dijkman uit
Vorden. Het thema van deze zondag is
'wie doet er mee met het grote feest'. Na
de dienst is er de mogelijkheid om een
kop koffie te drinken. Kampeerboerderij
'De Haverkamp' is gevestigd aan de
Vierblokkenweg. Bij slecht weer heeft de
dienst plaats in de kampeerboerderij
zelf. Zie ook advertentie.

Klootschietmarathon
Delden zondag 5 juli
De Deldense buurtvereniging houdt zon-
dag 5 juli de tiende Vordense kloot-
schietmarathon. Deelname is mogelijk
voor verenigingen, bedrijven, straten, fa-
milies en buurten. Het volledig ver-
nieuwde parcours heeft een lengte van
tien kilometer. De teams bestaan uit
maximaal vier personen. Er zijn drie ca-
tegorieën: herenteams, damesteams en
gemengde teams. De start en finish is bij

de familie Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg 1. Voor meer informatie en inschrij-
vingen kunt u bellen met Dick Regelink:
55 13 28.

Scholengemeenschap
't Beeckland brengt cd
uit van 'Koning Ubu'
Scholengemeenschap 't Beeckland heeft

een cd uitgebracht waarop dertien lied-
jes staan die voorkwamen in het toneel-
stuk 'Koning Ubu' dat enkele maanden
geleden werd opgevoerd. De reactie na
afloop van de voorstellingen op 22, 23 en
24 april in de schouwburg van Spectrum
Oost in Warnsveld waren zeer enthou-
siast. Mede daarom werd besloten om de
dertien liedjes die in 'Koning Ubu' voor-
komen op cd te zetten om zo iedereen
die de voorstelling heeft gezien of erin
heeft meegespeeld iets blijvends aan te
bieden. In totaal bezochten achthonderd
mensen de voorstellingen in de schouw-
burgzaal in Warnsveld.



Nu boeken

nu 8 dagen vanaf

f 695,-

f 595,-

p.p.

p.p.

Gran Canaria, Puerto Rico nu s dagen vanaf ff 595,- P.

T u r k i j e, M arm a r i s

Aruba

Canada, Toronto nu vanaf

f 495,-

f 1739,-

f 499,-

p.p.

p.p.

p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u nar de Rabobank.

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.rabobank.nl Rabobanl
Reizen

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

Steenderen Burg. Smits^F 21 tel. (0575) 45 81 05

Biej ons
in d'n Achterhoek
Zo, Harm Snieders hoeft zien Koreaan in ieder geval neet te vekoopn. Hee had
veur de wedstried van vegange zaoterdagaovund ezeg: At Oranje van die Zuud-
Koreanen velus vekoop ik mien auto. Dan wi'k daor neet meer in ri'jen. Oranje
is alles veur um. Hee was maor wat graag nao Frankriek egaon maor zien ande
re liefebri'je, zien vrouw, weerheel um daor van. "lej kont daor wel hen gaon",
had zee ezeg, "maor a'j weerkomp he'j 't ruum allene. Met allene nog de oran-
jeslingers en de voetbalfoto's an de wand".

Harm wis dat zien vrouw dat nog menen ok. Hoe goed ze wieter ok met meka-
re op konnen schietn. En argens had ze meschien ok wel geliek. 't Kosten jao al-
lemaole een bult geld en dat kon biej eur 'n broenen neet trekn. Maor toch?
Gelukkig veur Harm waarn d'r meer fans die met 't zelfde probleem zatn.
Samen kwammen ze d'r met een kratjen bier en de tillevisie dan wel uut.

Veur de luu die wat minder gek bunt van 't voetbaln is 't natuurlijk allemaole
kolder. Die ziet wel dat 't die voetballers allene maor umme geld te doen is.
Holland of Oranje zeg eur totaal niks. At 't meugelijk was zoln ze veur een kwat-
jen meer nog wel veur de Duitsers wiln voetbaln. Zo gek bunt ze wel op geld.
Daorumme mo'j de betrekkelijkheid van 't hele spul maor inzien.

Want d't bunt luu zat die veur niks ok wat presteert. Kieknao de luu die de ao-
vundvierdaagse eloopn heb. In 't grote wealdgebeurn neet van belang maor
veur degene die d'r an met dut kan 't heel weerdevol wean. Lichaam en geest
wod t'r in ieder geval better van en daorumme zoln d'r volgend jaor bes wat
meer luu an met konnen doen. D'r bunt bedrieven en verenigingen zat die 't
neet zol misstaon volgend jaor ok met een stel luu met te loopn.

Zonder d'r veur betaald te wodn hef Concordia zaoterdag ok weer een pries bin-
nenehaald. 't Darp wodn daorumme op 'n aadig stuksken meziek etracteerd.
gefilseteerd d'r met. Ok hier geldt, umme met Bomans te sprekn: "Zelf mond-
orgel spoln is altied nog volle meer as nao Bach of Mozart luustern". Dat geet ok
op biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

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

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GEMEENTE
VORDEN
WET 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 grond-

gebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-

rende de openingstijden,

liggen met ingang van 26 juni tot en met 6 augustus
1998, ter inzage de besluiten op de
aanvragen van:

1. naam aanvrager: de heer H.J. Jansen
adres: Okhorstweg 9
woonplaats: 7234 SV Wichmond
adres van de inrichting: Okhorstweg 9
om: revisie-vergunning voor

een agrarisch bedrijf met
melkvee.schapen, fokzeu-
gen en vleesvarkens

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

om:

NV Nuon Oost-Gelderland
Postbus 21
7000 AA Doetinchem
Mispelkampdijk onge-
nummerd
vergunning voor een
hoogspannings
(transformator)ruimte

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

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten

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

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 7 augus-
tus 1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek is beslist.

Datum: 23 juni 1998.

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

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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



Achtkastelenfietstocht
Woensdag 24 juni wordt voor het eerst in
dit seizoen de Achtkastelenfietstocht in
Vonden gehouden. De start is vanaf het
Marktplein. Verder wordt er woensdag-
avond een wandeling gehouden over
landgoed Het Enzerinck en het Groote
Veld. De wandeling duurt twee uur. De
start is vanaf de toegangspoort aan de
Almenseweg.

S k c c l c r c n

Mombarg eerste in t Harde
Na zijn vierde plaats bij het Nederlands
Kampioenschap Skeeleren bij de B-rijders
in Gramsbergen, was Vordenaar Arjan
Mombarg belust op revanche. Afgelopen
weekend deed hij mee aan de vijfde wed-
strijd om de Wildkamp-bokaal in 't
Harde.
Tijdens een enerverende wedstrijd waar-
bij zijn concurrenten dit keer het kop-
werk niet schuwden, ontsnapten in de
laatste fase Jarno van Wingerden uit
Hendrik Ido Ambacht en Richard Sijm
uit Lutjebroek, de Nederlands Kampioen
van het weekend daarvoor. Met uiterste
krachtsinspanning wist Arjan Mombarg
het tweetal te achterhalen, samen met
Martijn Kromkamp, de zoon van de be-
kende marathonschaatserjan Eise.
In de eindsprint wist Mombarg zijn me-
devluchters te verslaan, waardoor hij
zijn koppositie verstevigde in het klasse
ment om de Wildkampbokaal. Zijn voor-
sprong bedraagt nu ruim zes punten op
Herman Boeve, die tweede staat in het al-
gemeen klassement.
Mombarg was zeer tevreden met zijn
overwinning en naar zijn zeggen had hij
afgelopen zaterdag een 'superdag'. Hoe
'super' zijn conditie in werkelijkheid is,
wordt binnenkort gemeten bij Indoor
Sport Vorden, die overweegt sportmedi-
sche begeleiding van onze succesvolle
plaatsgenoot voor haar rekening te ne-
men.

D a m m c n
Nationale beker voor Dostal
Damvereniging Dostal Vorden heeft af-
gelopen zaterdag met 64 de finale van
de nationale bekerwedstrijd gewonnen
van HoudtStand uit Beilen. Voor Dostal is
dit het eerste succes op het allerhoogste
niveau. In de competitie eindigde het
team op de vierde plaats in de hoofd-
klasse.
Tijdens de bekerfinale waren er overwin-
ningen van Hendrik van der Zee en
Gerrit Boom. Henk Grotenhuis en Gerrit
Wassink speelden remise.

W i c l c r s p o r t
De wielrenners van RTVVierakker-
Wichmond zijn dinsdag 7 juli in Vorden
te zien in de Rabo Ronde van Vorden. Dit
wielerspekel heeft plaats in Plan Zuid.
Voorafgaande aan de wedstrijden is er
een Dikke Banden Race voor de jeugd uit
deze regio.

Aft»

'4*8
Titeteon (0675) 5518 85

malse SPERCIEBONEN
500 gram

Hollandse BROCCOLI
500 gram

irote PERZIKEN
i stuks 3?9

grote NECTARINES
5 stuks 3?9

KOMKOMMER/DILLESALADE
200 gram

249

ROERBAK ROYAL
400 gram

2?9

MIREE KRUIDEN
per kuipje

KNOFLOOKOLIJVEN
100 gram

JAPANSE MIX
per zak 250 gram

Gedroogde PRUIMEN
250 gram

heerlijke Zuid-Afrikaanse WIJNEN Q05
WELÜNTON vanaf **•

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE...!!!

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

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

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

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

verzekeringen.

/o heeft u de belangrijkste adviseurs op een ri j t je . Gratis en voor
niets, op een adres. Ln de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

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

LCCON Rabobank
ACCOUNTANTS 4 ADVIflU»

Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van 'wateronthc^er:

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

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

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

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)

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

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

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

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

Alpine Water Descaler No.1:

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

GRATIS GEPLAATST! Inlichtingen ECH -s (0570) 54 48 00



GEMEENTE
VORDEN
WET MIUEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 25 juni 1998, gedurende
zes weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door ons vastgestelde -
uitwerkingsplan ex. artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening tot uitwerking van het bestem-
mingsplan "Wichmond 1994" voor het terrein van de
voormalige Willibrordusschool aan de Vierakkerse-
straatweg, te Vierakker.

Het plan maakt het mogelijk om 3 vrijstaande wonin-
gen te bouwen.

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

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

Vorden, 24 juni 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

JUNI
Iedere dag:

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

22-26 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijden
24 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
25 Fietstocht Vordense Volks Verhalen,

infoVW,
28 HSV de Snoekbaars: wedstrijd Gorssel

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

JULI

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

1 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
2 HSV De Snoekbaars: jeugdwedstrijden
3 Zomeravond Concert Chr. muziekver.

Sursum Corda, Marktplein
3 Medlertol: Oranjefeest
4 Medlertol: Oranjefeest
5 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijden

6-9 Jong Gelre: avondfietsvierdaagse
7 Pinetum De Belten: rondleiding
8 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink

12 HSV De Snoekbaars: koppelwedstrijden
14 Soos Kranenburg: eindmiddag
14 Pinetum De Belten: rondleiding
15 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
16 Vordense Zomerfeesten
17 Vordense Zomerfeesten
18 Vordense Zomerfeesten
18 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijden
19 VRTC 40 km Zomerfietstocht, start

vanuit Vorden en Ruurlo
21 Pinetum De Belten: rondleiding
22 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme (tevens verkoop)
22 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
28 Pinetum De Belten: rondleiding
29 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink

=r= GLAS GARAGE WARMSVCLD GG
SPECIALIST IN AUTORUITEN

GRATIS* VOORRUIT
IWMR0M ot nponmt ntt kunsmon

' Verzekerde vanaf WA Extra, 10 jaar schriftelijke garantie

UW GLAS GARAGE ANDRÉNUENHUIS
betaalt uw eigen risico tot f 300,-

RKHTSTUf EK$£ AFHANDELING MET AUf VERZEKEIAMS

CC GLAS GARAGE WARHSVELD CC
GbsGarage Rijksstraatweg 91 • Tel. (0575) 5724 94

Te koop:

beukeiWeikenhout
door elkaar f 75,- per m3

gekloofd en gratis thuis bezorgd.

/\ Tegen inlevering van deze bon f 10,-
korting per m3

WANDERS tel. (0575) 44 17 74

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

RIJWIELBEDRIJF KLEIN BRINKE B.V.
Uw Gazelle-dealer voor:

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

REPARATIES VAN ALLE MERKEN

VERHUUR VAN GAZELLE FIETSEN

Zutphenseweg 85 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 56

PONCHE
CABALLEKO

7 O CL VAN 2295
VOO* 1995

10*OCKS

VALAVEWEPOTT54%*UM
70CL VAN 2845

VOO* 2495
10*OCKS

PINOTNOI*
75CL VAN 795

VOO* 695
BOVENDIEN

6 HALEN 5 BETALEN

D€ KUYPE*
JONGE JE NEVE*
LT*. VAN 2445
VOO* 2095

10*OCKS

WHITE EAGLE
CANAVIAN WHISKEY

70CLVAN 1995
VOO* 1795

WSARONNO
AMARJETTO

OUOINAU

AMAKETTO
70CL VAN 2595

VOO* 2295

Slijterij Wilbert en Yvonne GrotenhuysSUPER DE BOER
OP zo» N«AI HIT HST. Dorpsstr33t 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 24 juni t/m dinsdag 7 juli 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Geboorte-
kaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOflOCM - TH 10* 711 HtOW - FAX |O»71| UMM
MBIWITAO JO 7211 «M - FOrrMJ* 21. 72M AA

- «ON MUM

TEUNISSEN BV
zoekt een

SCHOON-
MAAKSTER
in Vorden voor 5 ochtenden

per week & 1,5 uur.
Telefoon (026) 44 50 027



27 miljoen voor openbaar vervoer
Gelderland krijgt ruim 27 miljoen
gulden voor het verbeteren van de
infrastructuur voor het openbaar ver-
voer. Met dit geld worden infrastruc-
turele projecten gefinancierd die een
betere doorstroming van het openba-
re lokale en streekvervoer moeten
bevorderen.

De projecten moeten ertoe bijdragen dat
meer reizigers voor het openbaar vervoer
kiezen en dat er meer balans ontstaat in
de kostendekkingsgraad (kosten en ba-
ten) van het openbaar vervoer.
De wegbeheerders (provincie en gemeen-
ten) hebben bij het college van
Gedeputeerde Staten projectvoorstellen
ingediend die erop gericht zijn de snel-
heid en het gebruik van het openbaar

vervoer te bevorderen. Met het KAN,
gemeenten en openbaar vervoerbedrij-
ven is overleg gevoerd over de projecten.
Vervolgens heeft de provincie een lijst
ingediend bij de minister die hieraan
haar goedkeuring heeft verleend. De pro-
vincie heeft de wegbeheerders van het
oordeel van de minister in kennis gesteld
en de voorwaarden meegedeeld waaraan
zij moeten voldoen om in aanmerking te
komen voor de bijdrage.

REGELING
De minister van Verkeer en Waterstaat
heeft 'Regeling houdende de vaststelling
van de bijdrage extra investeringsimpuls
infrastructuur in het stads- en streekver-
voer 1996-2000' vastgesteld. Het kabinet
heeft voor de regeling een bedrag van in

totaal 900 miljoen gulden beschikbaar
gesteld. De provincie Gelderland krijgt
hiervan ruim 27 miljoen gulden, te ver-
delen over verschillende projecten. De
kosten mogen per project niet meer dan
25 miljoen gulden bedragen.

De regeling behelst het verlenen van een
bijdrage van 90% in de kosten van infrast-
ructurele maatregelen ter bevorderen
van het openbaar vervoer. De overige 10%
moeten door de wegbeheerder worden
bekostigd.

Met infrastructurele maatregelen wordt
bedoeld het aanleggen van onder meer
busbanen, haltevoorzieningen en het
aanbrengen van prioriteit voor de bus in
verkeersregelingsinstallaties.

Grote namen in schouwburg Lochem
Theater is live, je kunt niet zappen,
het kan fout gaan of kippenvelmooi
worden. De spanning tussen zaal en
toneel is voelbaar, zowel bij oude rot-
ten in het vak als bij nieuwkomers.
Van zowel deze oude rotten als van
die nieuwkomers zitten er veel in het
nieuwe programma van de Lochemse
Schouwburg.

Het publiek van de Lochemse Schouw-
burg is altijd verwend geweest met grote
en hele grote namen onder toneelspe-
lers. Dit blijft zo. Arme Wil Blankers als
Wilhelmina, Willem Nijholt en Genie
van der Klei in 'En nu wij', Hans Dagelet
en Porgy Franssen in 'De Dresser', Trudy
Labij en Peter Faber in 'Ja, ja de Liebe',
Pleuni Touw, Hugo Metsers, Joost Prin-
sen in "n Meeuw'.
Grote Nederlandse toneelgezelschappen
zijn soms moeilijk tot reizen te brengen.
Dit gaat veranderen. Dit seizoen komen
zowel De Appel (met De Nacht, de Moe-
der van de dag), Toneelgroep Amsterdam
(Masterclass) als het Zuidelijk Toneel (De
Kus van de Spinvrouw) naar Lochem.
Daarnaast tweemaal het Noord Neder-
lands Toneel (Rouw past Electra en 'n
Meeuw) en Theater van het Oosten (Het
Verjaardagsfeest). Ook Het Toneel Speelt
komt weer terug, deze keer met Jefta van
Vondel. Bij de meeste toneelvoorstellin-
gen zal vooraf een inleiding gehouden
worden.

CABARET
Heel veel leuk, jong-en-minder-jong,
bekend-en-minder-bekend cabaret: Le-
nette van Dongen, Niet Schieten!, Sanne
Wallis de Vries, Van Houts en De Ket,
Marijke Boon, Tineke Schouten, Robert
Long, Thomas van Luyn, Lebbis en
Jansen, Jules Deelder-Herman Brood-Bart
Chabot in één programma, De Vliegende
Panters, de Bloeiende Maagden, Waar-

denberg en de Jong met hun eerste try-
outs en vele anderen. Echt voor ieder wat
wils.

KOFFIECONCERTEN
Muziekliefhebbers komen goed aan hun
trekken in het nieuwe programma van
de Lochemse Schouwburg. Het parade
paardje, de zondagmiddagconcerten,
beslaat zoveel verschillende soorten
kamermuziek en zoveel grote namen en
ensembles, dat klassieke muziekliefheb-
bers hier niet omheen kunnen. Rudolf
Koelman, concertmeester bij het Con-
certgebouw Orkest, is solist in een con-
cert door het Concertgebouw Kamer-
orkest. Marijn SMjjpns, de piepjonge vio-
list die vorig jaa^Rn diepe indruk maak-
te, komt terug, nu met groot blazersen-
semble de 'Holland Wind Players'. Verder
maken Vera Beths, NOG-Ensemble, een
opera, cellist Dmitri Ferschtman en vele
anderen de zev^fcondagen tot een feest.

MUZIEK
Maar er is méér muziek. Wat dacht u van
Golden Earring in de Lochemse Schouw-
burg? Of Frank Boeijen?Je zit er in de
schouwburgzaal in Lochem met je neus
bovenop! Dat geldt ook voor Marlies
Helder, Lori Spee, Benny Neyman, Stef
Bos, Louis van Dijk en de Budapester
Klezmerband.
De start met jazz krijgt een vervolg. Het
seizoen wordt feestelijk geopend met de
'Tweede Lochemse Jazz- en Blues Night'.
En samen met het Culturele Café organi-
seert de schouwburg een avond met
saxofonist Piet Noordijk, voorzien van
uitleg door Aad Bos.

OPERA-WEEKEND
Vrijdag 23 en zondag 25 oktober staan in
het teken van opera. Op vrijdag speelt
Sigrid Koetse (ster-speelster bij Toneel-
groep Amsterdam) de opera-diva Maria
Gallas. U maakt als het ware een master-

class mee. Twee dagen later, op zondag,
een kameropera door het piepjonge en-
semble Trionfo met een komische opera
van Cimarosa: 'H Matrimonio Segreto'.

JEUGD
Maar liefst zeven keer is er geprogram-
meerd voor kinderen en iedereen die
zich jong voelt. En wie deed dat vorig sei-
zoen niet bij de Jeugdkomedie Amster-
dam en het Wintercircus? Zij zorgden
vorig jaar voor feest en komen dus terug
met splinternieuwe programma's. Spe
ciaal aanbevolen is 'Inca-Kola' door
O'Mamaree. Een moeilijke naam voor
twee Nederlandse spelers die vanaf 1992
voorstellingen maken ^fer door hen
bezochte culturen. Voomellingen vol
muziek, fantasie en humor.
Maar u kunt natuurlijk ook de kinderen
meenemen naar 'Piste' van Introdans of
de musical 'Sjakie en de Chocoladefa-
briek'. Keus genoeg.

FEEST
Verder is het gewoon feest met de shows
van Jeans (de achtste alweer) en Brasil
Tropical; met de kluchten 'Drie keer
twee is zes teveel', geregisseerd door
John Lanting en 'Sassafras' van en met
Jos Brink En wilt u een paar aanraders
onder de noemer 'bij zonder? Denk dan
aan poppenspeler Fred Delfgaauw, caba-
retier/dichter Kees Torn, toneel 'De kus
van de Spinnevrouw' (bijna prijswinnaar
van de Gouden Gids Publieksprijs) en
O'Mamaree met Inca-Kola.

VERSPREIDING BROCHURE
De brochure wordt in een oplage van
meer dan 45.000 exemplaren huis aan
huis verspreid vanaf dinsdag 23 juni in
Lochem en omgeving.
Wilt u meer weten over de programma's
dan kunt u de medewerkers van de
schouwburg altijd om meer informatie
of hulp bij uw keuze vragen.

Maisldjkdag op proefboerderij De Marke
Proefboerderij De Marke houdt dins-
dag 30 juni een maiskijkdag. Deze
vindt plaats aan de Groenendaalse-
weg in Hengelo (Gld.). De route naar
de demovelden is vanaf De Marke
aangegeven. Het adres van De Marke
is Roesinkweg 2. Koffie zal ter plekke
gratis worden verstrekt door Coöpe-
ratie ABC.

De teelt van maïs ligt onder vuur. De
mineralenverliezen moeten, met name
op de droge zandgronden, drastisch wor-
den verminderd en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen moet wor-
den gehalveerd. Voor proefboerderij De
Marke is mais een onmisbaar gewas. Er is
geen gewas dat met zo weinig meststof-
fen en zo weinig vocht zoveel hoogwaar-
dig veevoer kan produceren. Daarom

wordt er alles aan gedaan om de teelt te
laten voldoen aan de strengste milieu-
eisen. Dinsdag 30 jun i zal de aanpak van
De Marke worden gepresenteerd.

Er staat onder andere een demonstratie
gras zaaien onder mais op het program-
ma. Gras zaaien onder mais is noodzake-
lijk om op droge zandgronden aan de
nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. Op
De Marke heeft men hier al acht jaar
ervaring mee. Conclusie: het halveert de
uitspoeling van nitraat naar het grond-
water en brengt voor de veehouder per
saldo nauwelijks extra kosten met zich
mee. Bovendien kan het helpen de
Minas-heffing te verlagen omdat het
halve jaar de verliesnorm voor grasland
geldt en er het volgende jaar 30 kg stik-
stof minder kan worden bemest.

Twee methoden van grasonderzaai wor-
den gedemonstreerd. Allereerst een door
De Marke ontworpen combinatie van
een pneumatische zaaimachine en een
zes-rij ige triltandschoffel waarmee in
één werkgang geschoffeld en gezaaid
kan worden. Daarnaast wordt een vier-
rijige pijpenzaaimachine gedemon-
streerd. Deze variant is aantrekkelijk
omdat vrijwel elke loonwerker over een
pijpenzaaimachine beschikt

Door het Wageningse onderzoeksinsti-
tuut AB-DLO wordt een methode ontwik-
keld om zeer nauwkeurig de laagst
mogelijke effectieve dosering van herbi-
ciden te berekenen. Met behulp van een
fotosynthesenmeter kan in het veld al
enkele uren na de bespuiting aan het
nog frisgroene onkruid worden gemeten

of het dood zal gaan of niet. Hierdoor is
het mogelijk veel sneller dan voorheen te
besluiten tot een herbespuiting. Boven-
dien kan met het meetapparaat worden
vastgesteld welk effect de bespuiting
heeft gehad op de mais. Een onderzoeker
van het AB-DLO zal ter plekke uitleg
geven en de fbtosynthesemeter demon-
streren.

De scherpe milieu-eisen noodzaken De
Marke tot een beperkte bemesting van de
mais. Veertig procent minder stikstof en
evenwichtsbemesting voor fosfaat is de
praktijk op De Marke. Wat zijn de gevol-
gen hiervan op de bodemvruchtbaarheid
en gewasopbrengsten op de lange ter-
mijn? Een proefveld moet hierover dui-
delijkheid verschaffen. Gedurende zeven
jaar worden hier diverse combinaties
van drijfmestgiften en rijenbemestingen
vergeleken. Onderzoekers van De Marke
zullen bij dit proefveld tekst en uitleg
geven.
Cebeco-zaden heeft een proefveld aange-
legd met verschillende experimentele
coatingen van zaaizaad. De coatingen
hebben tot doel de fosfaatvoorziening
van het jonge maisplantje bij een krappe
bemesting te verbeteren.

De dertien meest verkochte maisrassen
zijn te zien op een rassendemoveld van
coöperatie ABC uit Lochem. Omdat het
een perceel betreft met een niet al te
hoge fosfaattoestand is goed te zien hoe
de diverse rassen verschillend reageren
op de krappe bemesting van De Marke.

Uiteraard kan de oogst van de mais nog
niet worden gedemonstreerd. Wel zal de
in 1997 nieuw ontwikkelde maishakse
laar te zien zijn waarmee in één werk-
gang de kolven en het stro van de mais
gescheiden kunnen worden gehakseld.

Provincie wil extra geld
voor varkenshouderij:

24 juni overleg
Tweede Kamer
De provincies in het oosten en
zuiden van Nederland maken
zich richting het Rijk sterk voor
een evenwichtige, integrale aan-
pak van varkenshouderij en
platteland.

De bereidheid om de Reconstructie-
wet, die nu voor advies bij de Raad
van State ligt, uit te voeren is er.
Daar moet alleen wel wat tegenover
staan. Naast geld, zo'n 4,5 miljard
gulden, betekent dat ook gebieden
van goede mogelijkheden om het
beleid voor te bereiden. Dat vraagt
snelle duidelijkheid over het ni-
traat-, fosfaat- en ammoniakbeleid.

Het college van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland heeft zonder
problemen de brief ondertekend
die de gezamenlijke oostelijke en
zuidelijke provincies richting de
kabinetsformateurs hebben verzon-
den. De WD-fractie uit Provinciale
Staten had kort daarvoor al bij het
college aangedrongen op stappen
richting het Rijk om duidelijk te
maken dat Gelderland zich wel wil
inzetten voor de reconstructie,
maar niet ten koste van alles.

Op woensdag 24 juni zal gedepu-
teerde ir. J.C. Boxem, die landbouw
in zijn portefeuille heeft en tevens
voorzitter is van het Bestuurlijk
Overleg Concentratiegebieden Oost
(Utrecht, Gelderland, Overijssel) dat
de reconstructie in de oostelijke
provincies voorbereidt, de provin-
cie vertegenwoordigen in het over-
leg over deze kwestie met de vaste
Kamercommissie voor LNV. Dit
overleg vindt plaats in een van de
vergaderzalen van de Tweede
Kamer.



SNACK-IN
'DE ROTONDE'
WEER OPEN!

Vanaf vandaag, 23 juni, kunt u

weer bij het cafetaria van de Rotonde

terecht voor lekkere frites, snacks,

broodjes, ijs en afhaalmaaltijden

UNIEKE SPAAR-ACTIE
U spaart snel en gemakkelijk:

bij elke 10,00 besteding aan frites

en snacks krijgt u een stempel.

Een volle spaarkaart (5 stempels)

levert u al een leuke kinder-CD op.

Gratis en voor niks!

SPAAR VOOR GRATIS
CD S EN VIDEO'S

Bij twee volle spaarkaarten kiest u uit
een populaire verzamel-CD

of de video 'Jungle King'.

Tegen inlevering van drie volle

spaarkaarten ontvangt u de

spannende video 'A few good men'

met o.a. Torn Cruise en Demi moore

SNACK-IN
DE ROTONDE

Vertrouwde kwaliteit
en vriendelijke service

Kerkstraat 3, tel 551519

j^

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

Kersenvlaai
goed voor 8 punten

95
nu voor 10JL VJ •

WIN EEN

ORANJE
VOETBA
Voorspel de uitslag
Nederland-Mexico

Granarijbrood
volkoren tarwebrood

met geroosterde, geplette tarwe

275
deze week voor émm\ •

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 3172

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

chauffeur
u dient in het bezit te zijn van het
rijbewijs B C E en het chauffeurs-
diploma.
Het gaat om 3-5 dagen per week.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand
met affiniteit voor de agrarische sector.
Bij gebleken geschiktheid vaste baan.

Indien u belangstelling hebt, kunt u
telefonisch een afspraak maken.

MARKERINK VARKENS BV
Zutphenseweg 109, 7251 DN Vorden
Telefoon (0575) 55 32 33

Wegens vakantie gesloten
van maandag 13 juli t/m zaterdag 1 aug.

C/

Het Jebbink 36, 7251 BM Vonden, tel. (0575) 55 30 25

Comfortabele Vico kwaliteitsfiets voor

dagelijks gebruik op weg naar school, werk

of sportclub. Voorzien van brede r.v.s. velgen.

kogellagertrapas. Axa SL-slot en inclusief

spatlap en snelbinders.

kleuren: turmalingroen en

mauritiusblauw/koningsblauw

keuze uit:

Terugtraprem

3 versn. met trommelremmen

7 versn. met Shimano rollerbrakes

699.-
879.-

PI? FIL
DE Fl ETSS P EC IALI ST
BLEUM1NK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

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 !

Orientatiewandeling
Als voorproefje op de Oranjefeesten, die
volgende maand plaats vinden, houdt de
Oranjecommissie Medlertol zaterdag-
avond 27 juni een orientatiewandel-
tocht, waarbij onderweg tevens enkele
opdrachten uitgevoerd moeten worden.
De lengte is ongeveer 4 kilometer. De
start is bij 't Wapen van 't Medler.

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in bod atelier

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Theater Onder de Molen start zomerseizoen met woensdagavondsene 'Verhalen en muziek':

Nieuw rietdek voor Lindesche Molen
Theater Onder de Molen in linde
start woensdagavond l juli met het
zomerseizoen. Elke woensdag in juli
en augustus zal hier een parade van
artiesten optreden onder het motto
Verhalen en muziek*. Wie de komen-
de zomer het theater in Linde be-
zoekt, zal zien dat de Lindesche
Molen is voorzien van een nieuw riet-
dek. "De molen kan er nu weer een
mensenleven tegen", zegt Nelleke
Hoefnagels van Theater Onder de
Molen.

Door middel van de voorstellingen in
Theater Onder de Molen gesteund door
twintig vrijwillige medewerkers kan
Stichting 'de Lindesche Molen' voor een
groot deel de onderhoudskosten finan-
cieren. "Aangezien wij jaarlijks al geld te
kort komen voor de normale onder-
houdskosten, mag het duidelijk zijn dat
er zeker geen geld is om te reserveren
voor een ingrijpende restauratie als het
rietdekkerswerk", aldus Nelleke Hoef-
nagels.
Met de laatste fase van de restauratie van
de molen is na rijkssubsidie een bedrag
van ongeveer vijfentwintigduizend gul-
den gemoeid. Het bestuur van Stichting
'de Lindesche Molen' heeft inmiddels
een brief naar het college van B en W en
de gemeenteraad gestuurd met het ver-
zoek jaarlijks een onderhoudsssubsidie
te verlenen aan de molen in Linde. Tot
nu toe kreeg de stichting telkens nul op
het rekest aangezien de gemeente
Vorden geen geld geeft aan Rijksmonu-
menten. Vorden is de enige gemeente in
Gelderland die deze onderhoudssubsidie
niet betaald.
Het maximale subsidiabele bedrag voor
onderhoudskosten van malende molens
is vierduizend gulden. De helft daarvan
komt voor rekening van het rijk. De an-
dere helft moet worden opgehoest door
gemeente (f 1.250,-) en provincie (f 750,-).
De provincie koppelt haar subsidie aan
die van de gemeente. "In de huidige situ-
atie betekent dit dat de Stichting de
Lindesche Molen geen vierduizend maar
tweeduizend gulden subsidie ontvangt.
Voor de gemeente is dat een klein be-
drag, maar voor ons een essentieel ge-
mis", aldus de brief van de stichting aan
de gemeente Vorden.

Elke woensdagavond in juli en augustus

een parade van artiesten met verhalen
en muziek. Er werken aan deze avonden
diverse vaste medewerkers mee van
Theater Onder de Molen zoals de verha-
lenvertellers Diny Hiddink, Peter
Hoefnagels en Ben en Truud Rogmans.
Er wordt een zeer afwisselend program-
ma gebracht. De samenstelling van de ar-
tiesten is elke avond weer anders.
Diny Hiddink staat bekend om haar vro-
lijke verhalen uit de Achterhoek. Op spe-
ciaal verzoek van een ambtenaar van het
gemeentehuis in Vorden zal ze het hu-
moristische verhaal 'De bruiloft' naar vo-
ren brengen. Peter Hoefnagels en Ben
Rogmans voeren komische samenspra-
ken op. Op veler verzoek onder de titel
Dom Lul'n, spontaan gevonden door een
Achterhoekse medewerker van de
Lindesche Molen.

Peter Hoefnagels opent het programma,
na het publiek op zijn eigen wijze be-
dankt te hebben voor hun bijdrage aan
de molen, met een verhaal over de laat-
ste beroepsmolenaar van de Lindesche
Molen: de legendarische Toon Dieks. Er
zijn nog Vordenaren die hem in zijn mo-
lenaarsleven in de jaren dertig, veertig
en vijftig gekend hebben. Ook Truud
Rogmans is volgende week woensdag
weer van de partij. Ze is net terug uit
Zuid-Afrika en zal haar verse indrukken
weergeven in een verhaal. Verder zingt
Henk Döll het fameuze lied van de
Pharao dat in 1946 werd geschreven door
Mr. Moestafa.
Naast de woensdagavondvoorstellingen
zal Theater Onder de Molen in de maand
juli nog twee keer haar deuren openen
voor het publiek Zo interviewt litera-
tuurkenner Joost Mmnaard zondagmid-
dag 5 juli de schrij^pPeter Hoefnagels
over zijn nieuwe roman 'Dansen op het
terras'. Enkele jaren geleden ondervroeg
Joost Minnaard Peter Hoefnagels tijdens
de Nacht van het Boek in Tilburg. Zijn in-
spirerende vraagste^ig leidt tot een die-
per inzicht in de sd^pkunst en mogelij-
kerwijs in het leven zélf.
Pianiste Mirjam Smitt en gitarist Rob
Jasper zullen het literair programma
muzikaal omlijsten, onder meer met een
toepasselijke vertolking van 'Impressio-
nes Intimas' van de Spaanse componist
Federico Mompou en een duet voor
piano en gitaar van Pat Metheny. Tevens
valt te verwachten dat enkele jazznum-

.'| •
mers die in 'Dansen op het rerras1 voor-
komen', zullen worden gespeeld en ge
zongen.
Verder speelt Toneelgroep Perspektief
Zondagmiddag 26 juli de eenakter Het
Ritueel onder regie van Wi^^i van de
Vrande. Dit toneelstuk werd oorspronke-
lijk door Peter Hoefnagels in het Engels
geschreven onder de titel The Ritual' en
ging in première in Salzburg. The Ritual'
werd destijds gespeeld door Florian Pittis
onder regie van Alan Haydock. Daarna
werd het opgevoerd in het Traverse
Theater in Edinburgh.
In het toneelstuk krijgt een gevangene

vanuit zijn cel rechtstreeks contact met
het publiek, door hem 'publieke opinie'
genoemd: een. man uit het pu
geert. Het Ritueel werrf irThet Nede?
lands vertaald en door Lou Landré ge-
speeld in Amsterdam, Rotterdam en Til-
burg onder regie van Dick Top. Regisseur
Willem van de Vrande kreeg de vrije
hand en brengt nu een nieuwe versie ten
tonele.
Het is raadzaam om van te voren kaarten
te reserveren voor de voorstellingen in
Theater Onder de Molen. Het telefoon-
nummer van het theater in Linde is
(0575) 55 69 87.

Rene Eggink schutterskoning Oranjefeest Wildenborch:

Alle ingrediënten voor een geslaagd
Oranjefeest waren zaterdag in buurt-
schap Wildenborch volop aanwezig.
Stralend weer en veel belangstelling.
De festiviteiten begonnen bij de
Nijlandweg toen de kinderen met me-
dewerking van "Sursum Corda" in op-
tocht richting feestterrein togen.

Het feestterrein behoort toe aan de fami-
lie Staring. Voor de voorzitter van de
Oranjevereniging Reint Mennink alle re-
den om mevrouw Staring voor de 'over-
last' een bloemetje aan te bieden. De
stoelendans vormde het begin van een
gezellig feest.

Rond het Oranjefeest is het te doen ge
bruikelijk dat de toneelvereniging TAO.
gedurende twee avonden een toneelstuk
opvoert. De voorstelling van de zaterdag-
avond werd vanwege het WK-voetbal ver-
plaatst naar de donderdag. Een goede
greep zo leek het, want zo konden de
Wildenborchers zaterdagavond achter

de TV verder gaan met feesten. Immers
ook het echte 'Oranje' vierde gezien de 5-
0 zege feest.

Echter in de Wildenborch zal binnen-
kort nog worden geëvalueerd, want om
zomaar de zaterdagavond als Vaste' to-
neelavond te laten schieten, daar hadden
sommigen toch wel moeite mee. De
waardering voor TAO bleek er niet min-
der om. Het blijspel "t Blijft onder ons",
ging erin als koek. De regie was in han-
den van Frieda te Lindert.

Klaas van Struun (Reinier Klein Brinke)
en zijn broer Gertjan (Frits Pladdet) - bei-
den 'barstens zunig1 - wilden geen geld
geven voor een aktie van de kerk.
Vervolgens verscheen Christine (Erika
Mennink), het meisje uit de randstad ten
tonele. Die wist wat 'versieren' inhield.
Niet alleen gingen de beide broers voor
de bijl, zelfs de burgemeester (Appie
Klein Brinke) zwichtte voor de charmes
van Christine.

Na alle vrijages uiteindelijk, voor de kerk,
2x vijfhonderd gulden, netjes opgebor-
gen in haar kousen. Het publiek genoot.
De rollen van mevrouw en Grietje Kroos,
werden respectievelijk gespeeld door
Jurrie Klein Brinke en Dinie Schooien.
Harrie Dinkelman speelde de rol van
zwerver Piet Neutje. Grimering
Willemien Flierman. Soufflage Janny
Sligman.

Playbackshow
Het publiek in de Wildenborch kreeg bei-
de avonden nog meer amusement voor-
geschoteld. Te weten een Playbackshow
met in feite allemaal winnaars, want het
werd geen wedstrijd maar een 'show' die
zeer in de smaak viel. Lisette, Evelien,
Anneleen, Martine Dijkman en Nienke
Welleweerd als de "Spice Girls"; Henri
Kornegoor als Marco Borsato; Hugo
Kornegoor als "Mijnheer Cactus"; Yvonne
Kistemaker als "Celine Dion"; Marian
Mulderij, Ilse Marsman en Mieke
Schooien als "Oh, die 3"; Henri en Rien

Kornegoor als "Bassie en Adriaan" en tot
slot Yvonne Kistemaker, Niels Hoekman
en Joanne Kistemaker als "Het spook van
de opera".

Uitslagen volksspelen: Vogelschieten: l
Rene Eggink (schutterskoning); 2 Dik
Lindenschot (kop); 3 Hans Pardijs (rech-
tervleugel); 4 Jan van Ark (linkervleugel);
5 Jan Langwerden( staart). Stoelendans: l
Arnold Mennink, 2 Rob Holsbeeke, 3
Martin Dijkman, Schijfschieten: l Frits
Pladdet, 2 Bert Kornegoor, 3 Jaap van
Amsteld, 4 Evert Otten. Schoenen schop-
pen (dames): l Betsie Abbink, 2 Gerda
Bijenhof, 3 Gerda ten Barge. Idem Heren:
l Rob Holsbeeke, 2 André Abbink, 3
Michel Dekkers. Sjoelbakken: l Reinier
Klein Brinke,2 Frits Pladdet, 3 Johan
Pardijs, 4 Jan Langwerden. Kegelen: l
Bennie Bloemendaal, 2 Joop Reintjes, 3
Annemieke Bouman,4 Dick Pardijs.
Dogcarrijden: l Joanne Kistemaker, 2
Michiel Staring, 3 Erna Winkels, 4 Ilse
Maalderink.



Promotie voor muziekvereniging Concordia
Eerste prijs met lof op muziekconcours
Tijdens het zaterdag gehouden muziekconcours in Eibergen heeft de Vordense mu-
ziekvereniging 'Concordia' een eerste prijs met lof van de jury in de wacht gesleept.
Dit houdt tevens in dat 'Concordia' rechtstreeks promoveert naar de eerste afdeling
voor harmonie en fanfarekorpsen. Door deze prestatie wordt 'Concordia' waarschijn-
lijk uitgenodigd om in het voorjaar van 1999 naar het landelijk topconcours te komen
om daar te strijden voor de titel Landskampioen Basisklasse. Zaterdag rapporteerde de
jury met citaten als "De melodische lijnen zijn zeer fraai' en 'Alles is echt hoorbaar en
dat gebeurt zelden". De afgelopen weken heeft het korps bijna elke avond gerepeteerd
en kreeg het in Eibergen in feite loon naar werken. Tevens een groot compliment voor
dirigent Hugo Klein Severt die het orkest amper twee jaar onder zijn hoede heeft en
nu al tot deze prestatie is gekomen. Zaterdagmiddag haalde de drumband van
'Concordia' in Vorden de succesvolle muzikanten met veel 'tam-tam' in en werd er ui-
teraard nog gezellig nagepraat.

Voor meer foto's van het

muziekconcours kunt u de™

week terecht op onze
internetpagina:

tacthttp://www.weevers.nl/con
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Geslaagd

Inzamelingsaktie Taxus
baccata gaat niet door
De inzameling van snoeisel van Taxus
baccata bij Groenspecialist Bosman in
Hengelo gaat niet door. Vorige week
stond in Weekblad Contact het bericht
dat Bosman op 27 juni een inzameling
houdt. Enkele dagen later kreeg Bosman
een fax van Boot & Co Boomkwekerijen.

Aan dit bedrijf levert Groenspecialist
Bosman elk jaar het snoeisel van de
Taxus baccata. Boot & Co Boomkweke-
rijen liet weten dat zij dit jaar 75 procent
minder snoeisel kunnen afnemen ten
opzichte van vorig jaar. Groenspecialist
Bosman heeft daarom besloten om af te
zien van de inzamelingsaktie.

Via Boot & Co Boomkwekerijen gaat nor-
maal gesproken het snoeisel van de
Taxus baccata naar geneesmiddelenfa-
brikanten. Deze fabrikanten hebben
voor de inzameling van Taxus baccata
een alternatief gevonden in de vorm van
cellulaire vermeerdering van Taxol.
Taxol is een kankerremmende stof die
wordt gewonnen \4Ade baccatine die
voorkomt in de naarren van Taxus bac-
cata.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

DE KAPSTER

AAN HUIS,

HET HELE

GEZIN

Tel.: 0573-49 15 25

Profiteer nu van onze keiharde
vakantie aanbiedingen

betonstraatklinkers v.a. 18, /m

"*°n' va 23,50/m
traatklinkers

waalformaatbetotr
straatklinkers v<a;26,./m>
koopelstones

,„*«* kleun* en afmrt,0 vburen en afmetingen

Meso„r_*r̂ ts::u^rr'6n

Ook een ruime keuze uit gebakken bestratingsmaterialen voor een natuurlijke verharding.

Nu tijdelijk 15% korting op ons complete
assortiment tuinhout en blokhutten.

BouwCenteriHCI-UBI

u w K

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81. E-mail: hci©hci-ubi.nl

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden bouwwinkel ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Ulft (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, Telefoon (0315) 69 62 00.

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

E U S I S R U I M E R B I J H C l - U B l

Lijst van geslaagden eindexa-
men 1998 Christelijke Scholen-
gemeenschap voor MAVOVBO,
VBO en IVBO 't Beeckland in
Voiden:
Erika Aalderink, Toldijk; Leny
Aalderink, Hengelo Gld.;
Astrid Albers, Zwolle; Femke
Benerink, Zutphen; Peter van
den Berg, Eefde; Rozalien van
Blankers, Zutphen; Anneke
Booltink, Keijenborg; Mieke
van den Bos, Baak; Han
Bosman, Vorden; Patrick Bos-
man, Vorden; José Bretveld,
Hengelo Gld.; Manon Broijl,
Zutphen; Ellen Brouwer, Eef-
de; Kim Brouwer, Warnsveld;
Judith Buter, Zutphen; Niek
Demmers, Zutphen; Remco
Dijks, Warnsveld; Marianne
Disbergen, Zutphen; Samanta
Doornberg, Zutphen; Martijn
Dorrestein, Zutphen; Pauline
Gosselink, Vorden; Lilian
Groot Huize, Zutphen; Diana
Groot Wassink, Hengelo Gld.;
Kristl Haggeman, Baak;
Melissa Harmsen, Vorden; Wil-
co Harmsen, Hengelo Gld.;
Reijer van Harten, Eer-beek;
Manon ten Have, Vorden;
Vincent ten Have, Vorden; Jan-
tien van Heerde, Warns-veld;
Petra Hendriks, Eefde; Suzan
te Hennepe, Toldijk; Dorien
Hoftijzer, Vorden; Daniël
Huigen, Zutphen; Linda Hui-
zinga, Hengelo Gld.; Laura
Jansen, Zutphen; Jasper
Janssen, Brummen; Marijke de
Jong, Hengelo Gld.; Jorrit van
Keulen, Warnsveld; Willemien
Klaassen, Zutphen; Harry
Klein Gotink, Zutphen; Pascal
Klein Gunnewiek, Warnsveld;
Liesbeth Koren, Vorden; Ingrid
Loman, Vorden; Sandra
Loman, Toldijk; Brenda Lub-
bers, Vorden; Ilse Nel
Warnsveld; Annemie NijhofT
Vorden; Natasja Nijhof,
Warnsveld; Pauline Niks, Baak;
Maike Pans, Warnsveld; Ri-
chard Pasman, Vorden; Jessica
Peppelenbosch, Zutphen; Wen-
dy Peppelman, Hengelo Gld.;
Marinka Punt, Warnsveld;
Marian Regtop, Hengelo Gld.;
Laurens Rexwinkel, Zutphen;
Jacquelien Robbertsen, Vor-
den; Anneke Ruiterkamp,
Vorden; Arjan Ruiterkamp,
Warnsveld; Bart Scheffer,
Hengelo Gld.; Roy Scholten,
Zutphen; Annika Scholtz,
Vorden; Renate Slöetjes,
Zutphen; Gusta Smeenk,
Hengelo Gld.; Daniëlle Takken-
kamp, Hengelo Gld.; Ramona
Terink, Warnsveld; Hilje
Tijkken, Zut-phen; Richard van
der Veer, Warnsveld;
Annemieke Velhorst, vorden;
Afke Veltman, Hengelo Gld.;
Marijke van Viegen, Warns-
veld; Bas Voskamp, Warnsveld;
Angelique Vredegoor, Baak;
Laura Wagenvoort, Zutphen;
Erik Werler, Zutphen; René
Werler, Zutphen; Jordi Wesse-
link, Toldijk; Selena Wülems,
Warnsveld; Anneke Willem-
sen, Steenderen; Gaspar Wil-
lemsen, Vorden; Tim Woeste
nenk, Warnsveld; Annette
Wolbrink, Zutphen; Ellen Wol-
sink, Vorden; Daniël Wouters,
Zutphen; Ferry Zelle, Vorden.

Stickers



G.H. Vaags vof

Bureau voor ontwerp en bouwadvisering

In verband met onze groeiende orderportefeuille hebben wij plaats voor een

ervaren bouwkundig tekenaar
Inlichtingen en sollicitaties:
Bureau Vaags,
Het Hoge 26, 7251 XW Vorden telefoon (0575) 55 17 87

De mooiste combimode van
Weber. Frankenwalder en
Scarlatti nu tot

Combinatiemode van o.a. Ara
Sianca. en Marcona, nu tot

Leuke voorjaarsmode van o.a.
Fashionato's. Street One. Cecii
en P < > ! tot

Alle jacks van o.a. Goldix,
Marcona en Damo, van
ƒ220,- ƒ279,-ƒ329.-

Heel veel leuke kinckmacks
van o.a. 0'Neill.^WaW Toi

euke aanbiedingen
om op te noemen, totSportieve colberts van L

Henry Baker, en
ƒ 429,- ƒ329
Ntl V

's van Cottonfield, hor
ellows en Mexx nu tot
40% korting

afdelingen speciale
kortingen tot wel 6O%! M O D E

Burg. Galleestraat 9 • Vorden
Tel. (0575) 5513 81

Spetterende prijzen bij
BouwCenter HCI!
Verdeeldoos

4-weg,
randgeaard

lengte
10m.

dubberewiaqperiUig, blijft soepel
Bn knikt niet, lengte 25 m.

•;.'''C-

Prijzen incl. BTW
geldig t/m 07-07-'98

BouwCenter.HCI

220V 16 amp
met randaarde,
haspeltrommel

slaqvast

Koppelingen

messing uitvoeringen

diverse prijzen

per m

QR zware kwaliteit,
9v

q scheurvast.

Grondboor
verzinkt en gemoffeld,
boordiameter:

M. 32,50
-o cm 3500

KEUKENS
SANITAIR/TEGELS
OPEN HAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWWINKEL

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81, E-mail: hci@hci-ubi.nl
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

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

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

v o f

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 702UW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Bösanwy]*00
koel/vneskast
• totale netto inhoud 2^
* inhoud diepvnesru.mte70 voorkeurz

Teletekst met
1 qeheugenpag.na
on Screen Display
scart-aanslu.tmg

57 liter . /24 uu,

•«2SK&SS2

universele
afstandsbediening
met geïntegreerde
flessenopenf
leuk en
makkelijk

voor verkoeling
en verfrissing
voor het zuiveren en
conditioneren van
lucht _

LOBE W I** gjBid|B. computtr IfDBÉM

digitale video bewerking B
7 1 Gb HD,
32 Mb SDRAM.
24xCD-Rom

. lntel PU 266 Mhz

^-teSoonkaartmetbelsaldo
geen abonnementskosten /

geen contract

SE N EC 'RO
BAAK Zutphen-Emmcrikseweg 46
VORDEN* Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45
'Bang & Olufsen dealer

tel. 0575^41264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT
% Algemene Voorwaarden F i
r <nz»g« liggwo «n dn op ver
an d* opgegeven lypenumnncn Ajnt»edir>g«n geiden zolang de voorraad ttreki



Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM
PRIVÉ

DRUKWERK

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

'Actie geldig zolang Nederland in competitie blijft.

Scoor 10% e*via .—..
Korting bij de woneni
r*AOA* ^*

kiBiiig
collectie!

miubelen-gordijnen-
tapijteivzonweringen-

bedden-
iiatrassen-et€i

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. U krijgt 10% korting op alle
artikelen. Daar bovenop kunt u tijdens het WK-voetbal 10 %
EXTRA korting ontvangen. *Als u tijdens het WK koopt mag
u één wedstrijd van het Nederlands elftal voorspellen. Is de uit-
slag overeenkomstig met uw voorspelling dan ontvangt u nog-
maals 10% korting op de gekochte artikelen. Is dat even mooi
mee gevoetbald? Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer te
creeëren. Wij nodigen u graag uit om u zelf te overtuigen van
deze meest complete collectie, op het gebied van meubelen,
slaapcomfort. raamdecoratie voor binnen en buiten en vloerbe
kleding. Laat dit u niet ontgaan, kom daarom voor de gezelligste S
opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u honderden guldens
voordeel opleveren. U scoort bij ons op alle fronten beter.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

DE 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

H0ken in
op vrijdag 26 ji

NOUm^
VOEDERBIETELS

(5.500 Kaarten)

DUS:
noar ut

in den Toldiek

zondag 28 juni
jfc DIE BERGER MUSIKANTEN
j§ ARIE RIBBENS
t DE BOELLAWAAIJOES
Ik HENK WIJNGAARD
* NORMAAL

in NORMAAL's eigen supertent
aanvang: 10.00 uur. open:9.30 uur.

voorverkoop a f 20,-:
- Toldijk : J.C. Flophouse, slagerij Aalderink,

café "Den Bremer".
- Steenderen : café :De Engel".
- Velswijk : café "De Tol".

Zaterdag 27 juni

koud-, warm- en
nagerechtenbuffet

ƒ27,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

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

Zaterdag il juli
Asperge-Jtetstocht en onbeperkt asperges eten

f32,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink9
Barchem

Borculoseweg 4
'Si Telefoon (0573) 44 12 02

^^

^ARENDSGM

WIJ GAAN VERBOUWEN!!
•-=-.-_.-,£• i

korting
op alle
pro-

cfukfen
(geneesmiddelen uitgezonderd)

alleen ep
zaterdag 27 juni.

Deze bon i* urffsfurfemf geldig
MN

BARENDSEN

w
Wij gaan onze winkel verbouwen omdat een ruimere

l vele voordelen heeft.
prettig boodschappen doen in een overzichtelijke

winkel met een ruim assortiment. Door de ruimere pre-
sentatie van de goederen kunnen wij u als klant nog
beter van dienst zijn bij het maken van een keuze.
Doordat de oppervlakte van onze winkel met ruim 50%

, krijgen wij extra ruimte zodat de presentatie
nze producten per groep ondergebracht waardoorva

de keuzemogelijkheden in één oogopslag duidelijk zul-
len zijn. Iedereen zal dan ook snel zijn weg vinden bij
Etos Barendsen want alles staat overzichtelijk opgesteld:
van cosmetica tot baby-artikelen, van reformproducten
tot cadeaus voor jong en oud.

Service
Service is en blijft het handelsmerk van Etos Barendsen.
Daarom is er in de nieuwe winkel voldoende ruimte vrij-
gehouden voor advies. Op het gebied van geneesmid-
delen, homeopathische producten en vitamines zullen
wij ons meer gaan onderscheiden.

dicht
Helaas gaat de winkel van zaterdag
27 juni 16.00 uur t/m 9 juli dicht.

Het ongemak van de tijdelijke sluiting wil Etos Barend-
sen verzachten. Op zaterdag 27 juni geldt met inlevering
van de hiernaast staande kortingsbon voor het gehele
assortiment (geneesmiddelen uitgezonderd) een korting
van 10%.

Heropening
f f os Barendsen
vrijdag IO fiili
09.OO uur



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

a
NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

B O U W M A A T S C H A P P I J

WEUSlËNENK
Bouwmaatschappij Weustenenk b.v. is een bedrijf dat actief is in ver-
schillende sectoren van de bouwnijverheid. Onder andere in de
nieuwbouw, verbouw, utiliteitsbouw, woningbouw en betonbouw.
Tot onze opdrachtgevers behoren het ministerie van Defensie, provin-
cie Gelderland dienst wegen verkeer en vervoer, composteringsfa-
brieken, zuiveringen, particulieren, bedrijven en instellingen.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een

ASSISTENT
PROJECTLEIDER-WERKVOORBEREIDER
die de volgende werkzaamheden kan verrichten:
- Uitwerken van ontwerp- en werktekeningen,
- Controle van tekeningen die door derden worden aangeleverd,
- Voorbereidingen op bouwplaats,
- Bewaken van kwaliteit, kosten en tijdschema.

Om voor deze functie in aanmerking te komen, dient u aan de vol-
gende functie-eisen te voldoen:
- Opleiding op MTS/HTS niveau,
- Flexibele instelling en doorzettingsvermogen,
- Enige kennis van automatisering

ENKELE ALLROUND METSELAARS
Om voor deze functie in aanmerking te komen dient u aan de vol-
gende functie-eisen te voldoen:
- Flexibele instelling en doorzettingsvermogen,
- Ruime kennis en ervaring in dit vakgebied,
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Heeft u interesse in één van deze functies, zend dan uw schriftelijke
sollicitatie vóór 11 juli aan Bouwmaatschappij Weustenenk b.v., post-
bus 90, 7255 ZH Hengelo (Gld.).

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)

administratie en aorviesburo JHnl 11 SUS* i

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

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

Administratief
medewerkster

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- het verzorgen van de rapportage
- het inbrengen van administraties
- receptie en telefoon
- relatie- en urenadministratie

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

examen heeft gedaan

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan:
Administratie en adviesburo Schroer
t.a.v. dhr. J.B.Th. Schroer
Postbus 1
7260 AA Ruurlo

Tonny Jurjüërfs
AUTOSCHADE

"HERSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

in het oog
springend.,

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg

aan is besteed.
Waarbij technische

en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de

specifieke wensen
van u!

Wii maken in het

oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wij ziin daarin uw
partner.

oogstrelend,

Konstante kwaliteit

leveren is niet

iedereen gegeven.

Door geavanceer-

de apparatuur en

gekwalificeerde

vakmensen wordt

niets meer aan het

toeval overgelaten.

Oogstrelend druk-

werk is daarvan

het resultaat in het

besef dat wij

voorop willen

blijven lopen voor

de kwaliteit van

uw drukwerk.

Ook daar in zijn

wij uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22. 7250 AA
TEL (0575) 551010
FAX (0575) 551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. (0575) - 55 14 55 fax (0575) - 55 17 09

In samenwerking met Administratie- en Belastingadviesburo Nijman v.o.f.
te Doetinchem organiseren wij een informatie-avond over de

Wet Herstructurering Varkenshouderij
en Besluit Hardheidsgevallen.

Deze avond zal gehouden worden op maandag 29 juni a.s.
in zaal "'t Pantoffeitje", Dorpsstraat 34 te Vorden, aanvang 20.OO uur.

De avond wordt verzorgd door Mw. Ir. I.M.E.A. v.d. Kerkhof-Couwenberg,
hoofd Bureau Vaktechniek Argo-advisering te Tilburg en zal bestaan uit 3
delen t.w.:

a. van mestproduktierechten naar varkensrechten
b. Besluit Hardheidsgevallen.
c. financiële gevolgen.

In verband met de verdere organisatie verzoeken wij U vriendelijk om zo
spoedig mogelijk door te geven met hoeveel personen U op deze avond
aanwezig denkt te zijn.

Houdt u van de Gelderse natuur?

Vraag dan een gratis proefnummer aan
van natuurtijdschrift 'Gelders landschap'.
Hierin leest u over de Gelderse flora, fauna,
landgoederen, bos en heide. En over het
werk dat Stichting Het Geldersch
Landschap met steun van 36.000 begunsti-
gers verzet om al dat moois te behouden.

Ook Weekblad Contact voetbalt mee:

Win 250 gulden!
Gedurende de periode dat het
Nederlandse elftal meedoet aan de
Wereldkampioenschappen voetbal
in Frankrijk - en dat zal wel tot het
einde zijn want ook wij rekenen
erop dat wij Wereldkampioen wor-
den - plaatst Weekblad Contact een
aantal speciale Oranje WK-ballen in
de krant zoals hiernaast is afge-
beeld.

Diegene die aan het eind van de rit het
juiste aantal oranje WK-voetballen
heeft weten te tellen die wij hebben
afgedrukt, ontvangt 250 gulden. Het
gaat dus om het totale aantal ballen
zolang het Nederlands Elftal in de race
is voor het Wereldkampioenschap.

Het is belangrijk dat u duidelijk ver-
meldt welke editie van Weekblad
Contact u krijgt. De mensen die bij-
voorbeeld de editie Ruurlo krijgen, hoe-
ven dus alleen maar het aantal Oranje

WK-ballen in de editie Ruurlo bij elkaar
op te tellen. Datzelfde geldt voor de edi-
ties Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Wanneer er meer mensen zijn die het
antwoord goed hebben, dan beslist het
lot. Werknemers van Drukkerij Wee
vers zijn uitgesloten van deelname.
Gelieve de onderstaande invulstrook
goed te bewaren, want als alles goed
verloopt voor het Nederlands Elftal,
stoppen wij pas op het einde van de WK
met de ballenaktie.

ANTWOORDFORMULIER

Het totale aantal oranje ballen Weekblad Contact is:

Editie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon



Jersey hoeslakens
90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 va n 54,95

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

24,95
27,95
34,95
44,95
49,95

nu 54,95

100% katoenen jersey
mooie kwaliteit voor dikke matrassen
l-pers. van 39,95 nu 29,95
2-pers. van 59,50 HU 44,95
Lits jumeaux, van 69,- nu 59,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

Lakensets Broderie wit en ecru
l-pers. van 79,95 nu 59,95
2-pers. van 119,95 nu 99,95
lits jumeaux van 139,- nu 119,00

kotoen

B

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 voor 25,-

Washandjes Seahorse
van 3,95 nu 2,95
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95 nu 2 voor 14,95

Seahorse extra grote baddoeken
70/140 van 34,95 RU VOOf 19,95

Seahorse badiakens extra groot
100/180 cm van 59,95 nu 39,95

Restant badlakens
effen van 49,95 nu VOOr 29,95

Grote partij baddoeken prachtige
kwaliteiten met korting van 20 tot 50%

Velours strandlaken 86/60 cm
Van 45,- HU VOOf 29,95
100/185 cm
van 69,95,- nu VOOF 49,95

Badstof strandlaken
lOO/l80 cm van 55,- nu voor 35,-
90/200 cm vanaf 39,95

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een duikprijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95 nu 15,95
90/220 cm van 29,95 n U 19,95
140/200 cm van 33.95 nu 23,95
160/200 cm van 43,95 nu 33,95
180/200 cm van 44,95 nu 34,95
Slopen per 2 stuks n u 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu 39,00
140/200 van 69,00 n U 49,00
180/200 van 89,00 nu 69,00

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

nu 24,95

)
=̂ 535Ë55̂ 5355Ë555HI5̂ 5535̂ î ^̂ 55̂ 5ËÎ 35ËË55l̂ ^

o.o. de merken;
CINDERELLA. ARIADNE. DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY
± 1000 stuks
i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang Jfc
1-persoons kinde^ressins vanaf 29,-
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
1-persoons van ̂ ^0 nu 59,-
2-persoons van 149,00 nu 79,-
l'rts jumeaux van 189,00 PU 99,-

Croot aantal voor
de halve prijs of minder.

VJASBL
Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M, L en XL

nu 59,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van/129,- nu 79,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 nu 29,95

Restanten badjassen
met kortingen van 50 tot 50%

KUSSENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 ttU 2 VOOf 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,- ttU 2 VOOf 99,-

Eendeveren kussen
van 69,- voor 49,- PU 2 VOOr 69,-

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 n U 2 VOOr 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- ^Hü 69,-

Woilen kussen
gevuld met wolbolletjes
van 89,- nu 69,-

Halfdons kussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht
veerkrachtig.
van 99,- HU 69,-

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.
van 139,- nu 99,-

Neksteunkussen
voor mee op reis met een rol van schuim-
rubber en een vulling van comforel.
van 99,- nu 69,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95 nu 9,95

keukendoek + theedoeK (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 voor 6,95 nu 4 VOOr 24,95

Werk- en vaatdoekjes
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 10,00

Theedoeken
Halflinnen 9,95 per stuk

nu 5 voor 24,95
Theedoeken ruiten
in vele kleuren nu 3 VOOr 12,00

Pannenlappen
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 5,00

Keukenschorten vanaf 9,95

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 299,- nu 199,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 299,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 349,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt
140/200 van 499,- nu 289,-
2-persoons 200/200 van 699,- PU 459,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 499,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt
1-persoons 140/200 van 599,- n U 399,-
2-persoons 200/200 van 899,- n U 599,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- HU 699,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- HU 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 119,-
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- nu 99,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 169,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 199,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 259,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 299,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 100%
scheen/vollen vulling en een 100% katoenen
tijk.
1-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- n U 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van n U 119,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Deventer

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