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Raad Vorden wil dat de
verkeersproblematiek
zo spoedig mogelijk
aangepakt wordt
Mede naar aanleiding van de discussies in de vorige week gehouden
raadscommissies heeft het college van Vorden de raad dinsdagavond
een vervolg voorstel ten aanzien van de verkeersproblematiek voor-
gelegd. In grote lijnen komt dat hier op neer dat het college in haar
pakket van voorstellen de "fasering" weglaat.

De verwerping van het amendement
hield gelijk in dat het vervolg voorstel
van het college werd aangenomen.
Burgemeester Vunderink wees erop
dat de plaatselijke bevolking via een
enquête destijds heeft laten weten het
vrachtverkeer uit het dorp te willen
weren. "Dat mogen we niet uit het
oog verliezen", zo sprak hij. De meer-
derheid van de raad dacht er eender
over. De raad besloot tevens een kre-
diet van tien mille beschikbaar te stel-

len voor het maken van een plan voor
de herinrichting van het winkelgebied
in de bebouwde kom van Vorden.

Verbouwing Koetshuis
Het college werd dinsdagavond op het
hart gedrukt er toch vooral voor te wa-
ken dat de kosten van de verbouwing
van het koetshuis de twee ton niet te
boven gaat.

"Wat wij dus willen is dat alle elemen-
ten zo spoedig mogelijk worden uitge-
voerd. Dus in tegenstelling tot ons
voorgaand voorstel wordt de door
ven houden aan de omleiding van het
beter gezegd de bevoorradingsweg)
niet naar een ander stadium gescho-
ven. Wij volgen daarmee de uitspra-
ken van de frakties van de WD en de
PvdA", aldus lichtte Burgemeester
Vunderink toe.
Het vervolg voorstel van het college
hield verder in, dat wel wordt uitge-
gaan van omleiding van het vrachtver-
keer en dat de herinrichting van het
dorp aangepakt kan worden. Bijvoor-
beeld het starten van een planologi-
sche procedure voor een bestem-
mingsplanwijziging voor de aanleg
van een rotonde bij Klumper.

Financieel is het plaatje volgens het
college haalbaar. De financiering van
het totaal van maatregelen zal rond de
miljoen gaan bedragen; uit de "reser-
ves" kan zo'n 9 ton gehaald worden.
"Daarbij hopen we nog een flinke bij-
drage van het rijk te ontvangen voor
de herkonstruktie van de kom van het
dorp", aldus Burgemeester Vunde-
rink.

Mevr. Aartsen (CDA) was verheugd
over het feit dat het college vast is blij-
ven houden aan de omlsieing van het
vrachtverkeer. "Het centrum van het
dorp wordt daardoor veiliger en leef-
baarder", aldus mevrouw Aartsen.

De fraktie van de Partij v.d. Arbeid
maakte zich bij monde van de heer W.
Voortman bezorgd over het feit dat
het colleg niet kon aangeven wat nu
exakt de effekten zijn wanneer het
doorgaande vrachtverkeer uit het
dorp wordt geweerd.

"Omdat we dat niet weten wensen wij
op dit moment niet te besluiteji om
het vrachtverkeer om te leiden", aldus
Voortman. De heer Voortman diende
vervolgens een amendement in dat
met 8 tegen en 5 voor (volledige frak-
tie van de PvdA en de heer M. Groen
WD) door de meerderheid van de
raad verworpen werd. Zowel de heer
Voortman als de heer Groen bena-
drukten later in de discussie, dat in-
dien mocht blijken dat omleiding van
het vrachtverkeer toch de beste oplos-
sing is, zij dan hun medewerking zou-
den verlenen.

Stichting Peuterspeelzaal
Vorden werd door commissie
Welzijn op wenken bediend
De commissie W el/ijn was het er woensdagavond unaniem over eens
dat het College geadviseerd moet worden om een krediet van 66.000
gulden beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitbreiding van de
peuterspeelzaal. Daarmee werd de heer Ter Vaarwerk, die vooraf-
gaande aan deze openbare vergadering een warm pleidooi hield om
de Stichting de helpende hand te bieden, op zijn wenken bediend.

"Na twaalf jaar werken in noodloka-
ties krijgen de peuters dan eindelijk
een volwaardige zaal", aldus de afge-
vaardigde van de Stichting Peuter-
speelzaal Vorden.
Op vragen van de heren W.B J. Lich-
tenbarg (CDA) en O. Wempe (PvdA)
deelde wethouder Geerken mede dat
het College blijft zoeken naar uitbrei-
ding v^fele kleedakkomodaties in de
sportnS^Vanneer de peuterspeelzaal
uitgebreid wordt, dan is er een tekort
aan kleedruimte voor de diverse vere-
nigingen die gebruik van de sporthal
maken. De commissie was het er over
eens jj± eerst de peuterspeelzaal
moet Urden uitgebreid en "dan ziet
men wel verder".

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.3O tot 12.3O uur -
op woensdag ook van
13.3O tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft
u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels ge-
bonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
l ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden ingediend,
de onderstaande bouwvergunningen
zijn op 23 juni 1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer R. Feith te Velp, voor
het gedeeltelijk veranderen van de be-
heerderswoning aan de Wildenborch-
seweg 15a.
2. Aan de heer R. Feith te Velp, voor
het gedeeltelijk veranderen van een
logeer-verblijf garage tot een recreatie-
woning aan de Wildenborchseweg.
3. Aan de heer J. Bosch te Zutphen,
voor het bouwen van een woning aan
de Ruurloseweg/Industrieweg.
4. Aan de heer A. J. Hartelman, Hoe-
tinkhof 135, voor het gedeeltelijk ver-
anderen van de woning.

een aantal voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden. Op de inhoud ervan is forse
kritiek geuit, ondermeer over de ter-
mijn die gesteld is voor het indienen
van bezwaren. De provincie heeft in-
middels besloten om de termijn voor
het indienen van bezwaren te verlen-
gen.

De verordening zal door provinciale
staten worden vastgesteld op 27 janua-
ri 1988. De in deze verordening ge-
noemde maatregelen, zoals o.a. het
uitrijverbod voor mest in de winter-
maanden, zullen dan eerst voor de
winter 1988/1989 gelden.
De ontwerp-verordening kunt u op de
afdeling Algemene Zaken ter secreta-
rie inzien.

3. Militaire oefeningen.
Van 10 tot en met 21 juli a.s. vindt on-
der meer in de gemeente Vorden de
militaire oefening "Hoekslag" plaats.
Er zal geen gebruik worden gemaakt
van losse munitie. Particulieren heb-
ben toestemming verleend tot het be-
treden van hun terreinen.

Goed om te weten

2. Ontwerp-verordening Grondwater-
beschermingsgebieden provincie Gel-
derland.
Over dit ontwerp heeft de provincie

Goed om te weten

4. Kwaliteit van het zwemwater in Gel-
derland.
Als de voortekenen niet bedriegen,
staat het zwemseizoen nu toch echt
voor de deur. Het is daarom nu een
goed moment om even stil te staan bij
de kwaliteit van het zwemwater en
bij enkele zwemtips. In de zomer-
maanden zal in de drie Gelderse re-
creatiekranten regelmatig bekend wor-
den gemaakt hoe het met het open
zwemwater in Gelderland gesteld is.
Deze recreatiekranten worden door de
V. V. V.'s uitgegeven en zijn gratis ver-
krijgbaar.

Onderstaand enkele tips voor veilig
zwemmen:

zwemmen in open water is altijd
voor eigen risico, ook als er toe-
zicht is laat kleine kinderen nooit
alleen zwemmen;

- zwemmen wanneer er niemand in
de buurt is, houdt altijd risico's in
(denk maar aan kramp);
pas op voor scherpe voorwerpen in
het water of op het strand en langs
de oevers;
mijd vaargeulen en scheepvaart-
routes, blijf uit de buurt van gema-
len en sluizen;

- zwem niet in de grote rivieren
(Rijn, IJssel, Waal, Maas);

- blijf weg van zandzuigers, water-
zuiveringsinstallaties, waterlozin-
gen, plaatsen waar veel schepen lig-
gen en plekken waar veel watervo-
gels zich ophouden;
de kwaliteit van water dat in open
verbinding staat met grote rivieren
is bij de aansluiting op de rivier
vaak onaanvaardbaar.

Bouwplannen met gebruikmaking van
de vrijstellingsbevoegdheid ex artikel
18A Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij voornemens zijn om
medewerking te verlenen aan de
bouwplannen van de Fam. van Del-
den, Zutphenseweg 98, voor de bouw
van een berging middels gebruikma-
king van de vrijstellingsbevoegdheid,
toegekend in artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto
artikel 21 van het Besluit op de Ruim-
telijke Ordening. De betreffende plan-
nen liggen tot en met 20 juli 1987 op
de afdeling Ruimtelijke Ordening voor
een ieder ter inzage. Eventuele bezwa-
ren kunt u binnen deze termijn
schriftelijk kenbaar maken aan burge-
meester en wethouders.

Het gevolg van één en ander is dat de
vergader/instruktieruimte waarin de
peuterspeelzaal tot dusver tijdelijk
was gevestigd, nu dan definitief een
andere bestemming heeft gekregen.
"Natuurlijk bestaat nog altijd de mo-
gelijkheid dat er over een x-aantal ja-
ren elders toch een peuterspeelzaal
komt. Dat hangt af van het aantal ba-
bies dat jaarlijks in Vi^^n geboren
wordt. Momenteel zijnen er 60 per
jaar", aldus wethouder Geerken.

Afgelopen zaterdag werd door de
drumband van "Sursum Corda" deel-
genomen aan het D.W.G. festival in
de Kappenbulten te Halle. Voor de
drumband was het een spannende dag
aangezien men al 2 jaar achtereen op
dit festival beslag wist te leggen op de
wisselbeker door steeds het hoogst
aantal punten te behalen. De kunst
was om uit een 30 tal optredens ook
dit jaar weer als hoogste te eindigen
om zodoende na 3 keer definitief de
wisselbeker in bezit te kunnen nemen.
Er was alles aan gedaan om dit te be-
reiken en de spanning was ten top toen
de uitslag bekend werd. De drumband
kreeg voor haar prachtige optreden
ook dit jaar weer het hoogste aantal
punten, 272 en een Ie prijs met lof en
wat het allermooiste was, definitief
winnaar van de wisselbeker. Dolgeluk-
kig werd de terugreis aanvaard naar
het weekend vakantieverblijf waar de
vereniging dit weekend was, de Hek-
senlaak te Barchem.

Door een 60 tal andere leden van de
vereniging werden de dolgelukkige
drummers/muzikanten daar met span-
doeken die in het kader van dit wee-
kend waren gemaakt en een erehaag
vormden voor deze succesvolle groep,
verwelkomd. In optocht ging het toen
over het terrein van de "Heksenlaak"
en werd er nog menige ronde dans ge-
maakt op het succes van de
drummers/muzikanten. Ook een erg
mooi succes voor de nieuwe instruc-
teur Harry Klaassen dien sinds enkele
maanden de leiding van deze groep
heeft.

Achtkastelentocht
Vorige week woensdag werd voor de
eerste keer in dit seizoen een fietstocht
langs de Vordense kastelen gehouden.
Het was duidelijk merkbaar dat de va-
kanties nog aan moeten breken, want
er namen slechts 12 personen aan de
rit deel. De leiding was in handen van
de heer A. Dolphijn. De komende
maanden worden in totaal 10 tochten
gehouden die bij toerbeurt onder lei-
ding staan van de heren Dolphijn, van
Ooijen, Brinkman, van de Broek en de
Roode.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Avondwandeling
Oraiyefeest
Medlertol
Zaterdagavond 27 juni startte de wan-
deling. Ondanks de niet al te gunstige
weersomstandigheden kon het com-
mité zich verheugen over een goede
deelname.
Deze keer werden de deelnemers met
auto's naar het startpunt gebracht aan
de Kotstedeweg. Vandaar ging de
tocht viaBekmansdijk bospaadjes e.d.
naar de finish "Café Eijkelkamp".
Tijdens de wandeling werden vragen
gesteld over de route en over planten-
soorten. Ook moest er een puzzel
worden opgelost. Na afloop kon voor-
zitter G. Hendriksen de prijzen uitrei-
ken aan: groep Hans Stokkink en
groep Linde (beiden behaalden de
eerste prijs met gelijk aantal punten);
3e prijs Jan Peppelman; 4e prijs Arf-
man Bloemendaal; 5e prijs Jan Klein
Geltink; de poedelprijs ging naar N ijn-
ke Gotink.
De voorzitter bedankte voor de spor-
tieve deelname en sprak de wens uit
hun allen terug te zien op 3 en 4 juli.
Op 3 juli toneel "Hee is zo wies" met
bal na en 4 juli Volksspelen en
's avonds bal in de feesthal.

Zwemmen voor
UNICEF
In tal van zwembaden in Nederland
bestaat momenteel de gelegenheid
om via sponsoring voor Unicef te
zwemmen. In Vorden viel vooral de
aktiviteit van de jeugdige Peter Fran-
ken op. Hij verdiende in z'n eentje
voor Unicef een bedrag van f 114,-.

Tocht voor ouderen
en bejaarden
Er zijn plannen om op 16 september
a.s weer een tocht voor ouderen en be-
jaarden te organiseren. Noteer deze
datum alvast. Advertentie volgt.

Geboren: Peters, Kelly Cecilia
Gehuwd: C.M.J. Harders en CJ.M.
Eshuis; E.J. Hertgers en J.H. Brink; B.
Luytjes en J.Y.A. Haakman.

WEEKENDDIENSTEN

K .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.k. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 10.00 uur Ds. K.H .W. Klaassens,
gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10.00 uur Drs. J. Bol v. Rijssen
(H.A.); 19.00 uur Ds. Clements v. Wierden
(H.A.).

Weekenddienst huisarts
4 en 5 juli dr. Sterringa. Tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 4 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 7.00 uur dr. N oord kamp, tel. 1566.

Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19,00 tot 7.00 uur.

Weekenddienst tandarts
4-5 juli J.H. de Lange, Lochem. Tel. 05730-
4357. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 ui r. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15totlO.OOuurenl7.45tot!8.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Maand juni: Mevr. Gille, tel. 2151. Graag
bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



DEZE WEEK BIJ

Vishandel
van de Groep
UIT SPAKENBURG

Hollandse nieuwe per stuk
6 StUkS voor

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken kibbeling 200 gram 3,00

en verder vele soorten
warme en verse vis.

Wij gaan met vakantie van 13 jllli t/m 5

Wij wensen iedereen een zonnige en prettige vakantie toe.

In onze opruiming
Rockport Cristall
herenschoenen damessandalen
van 165,-
nu: 12.O,—

van 169,-
nu: l ̂ O,—

Pïedro
kinderschoenen
vanaf 39,-

Colly
herenschoenen
van 189,95
nu: 125,—

Diverse zomerschoenen nu voor spotprijzen

Wullink Vorden
voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - tel. 1342

interieuradviseur

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

VOORALUWMEUBELEN
(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

VOOR HET STOFFEREN
VAN UW OUDE

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

VOOR UW GEHELE

INTERIEURSERVICE

Postbus 105 - 7250 AC Vorden
Nijverheidsweg 3 - 7251 J V Vorden

De MEVO is een modern, jong en dynamisch toeleveringsbedrijf, gespe-
cialiseerd in het verspanen en bewerken van metalen en kunststoffen.
In verband met uitbreiding van onze produktie en het vertrek van een van
onze medewerkers, zoeken wij voor de afdeling nabewerking:

NABEWERKERS MA/
De nabewerkers zullen verantwoordelijk zijn voor de afwerking van al onze
produken.
Nadere inlichtingen worden U graag verstrekt door
Dhr. W. Pronk of Dhr. A. Koster, telf. 05752-261 7,
in de avonduren 055-422780 of 05752-2058.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig do, vrij, zat 2, 3, 4 juli

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
roor 3.95

MAANDAG
6 juli

PANKLARE
SPITSKOOL

500 g 95

DINSDAG
7 juli

Nieuwe
geschrapte

WORTELTJES
500 g 1,50

WOENSDAG
8 juli

TUINBONEN

per kilo 1 ,25

± 10 SOORTEN RAUWKOST UIT VOORRAAD
— LEVERBAAR -^_________________

Wij bakken geen strijdbrood
alleen kwaliteitsbrood!
En dat proeft U
Warme bakker Oplaat

\NINDA1OLEN B/1 K KERS

3 ,- 2,50

uw broodspecialist!
AANBIEDING:

Krenten Of
Rozijnenmik
Kruidkoek - , ;

Kruidcake 50 et voordeel
Weekend Taartje van 6.?5 V0or 6,25
WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Een
geslaagde

barbecue
WIJ zorgen

er voor

, <=U>, vrij,

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

Gemarineerde Karbonades
per stuk 2,25 (Haas/Rib) |

Saté'S per stuk 1,25

T.V. stick's per kilo 6,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte worst

250 gram 2,25

Gebraden gehakt

150 gram 1,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

Sjaslik's per stuk 1,65

Gemarineerde S pek lapjes
per kilo 9,95

Barbecue-worst p. kilo 12,50
MARKTAANBIEDING

Priklapjes

1 kilo 16,90
Bami + Nasi

1 kilo 6,25

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 kilo 6,95
grof 1 kilo 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Borstlapjes
500 gram 6,25

Bouwvakvakantie 1987
Als u nog wat te bestellen hebt, of er
moet nog verf klaar gemaakt worden
voor binnen of buiten of er moet nog
behang besteld worden, wilt u dan zo
goed zijn dit vroegtijdig aan ons door
te geven, want er is nu erg veel te
doen.
De bestellingen kunnen nu al opgege-
ven worden tot 15 juli 1987

Hartelijk dank voor uw medewerking.

schildersbedrijf

Uiterweerd B.V.
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel. 1523

meesterschilder

De Openbare Bibliotheek
VERKOOPT afgeschreven
boeken van 1 tot en met 10 juli.

Vakantie Weekend
aanbieding

Aard beien vlaaitjes
•* Vt winkeltje in vers brood en banket

Te koop:

nieuwe aardappels
W. A. Eskes
Kapelweg 14
Vierakker
tel.: 05754-434

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

De biljartsport is een echte
sport, natuurlijk ook voor de
jeugd. Zie voor informatie de
advertentie elders in dit blad.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

D i verse dessins en

maten Rolgordijnen
nu tot 60% korting
OP = OP

Helmink meubelen
Zutphenseweg 24 Vorden

Paardenboxen te huur
Inclusief weidegang
Tel: 05753-7302

ZOMERMODE
NU IN PRIJS VERLAAGD
dames en heren shorts
poloshirts in div. kleuren
pu l lovers en spencers
zwemslips
meisjes badpakken
Wapen- en sporthandel

Martei
tteedt dorltrrfftndl

Zutphenseweg 9 — Vorden



Antoine, Rowena en Marriële
hebben er een zusje bij.

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van f

onze dochter

Kelly Cecilia
Wij noemen haar Kelly

Antoon en Maria Peters

7251 LR Vorden, 25 juni 1987
Ruurloseweg 54

HARTELIJK DANK aan allen,
die op welke wijze dan ook, ons
25 jarig huwelijksfeest voor
ons tot een fijne dag hebben
gemaakt.

Gerrit enTonnie
Groot Jebbink

7251 CB Vorden
HetElshof 18

TE KOOP: Simca Horizon
1978. APK t/m september'87.
f 750,-.Cornegoor, Hoetink-
hof 118, Vorden. tel. 05752-
3582.

TE KOOP: goed onderhouden
Caravan Wilk de Luxe '80. 5
sl.pl., verwarming, toil. ruimte,
koelk., e.a. opb. lengte 498 cm.
J.F.Geerken tel. 05752-6470.

TE KOOP: 2 ganzen broed '87
tel. 6744.

De RABO Studenten
Ziektekosten-
verzekering

Premie v.a. f 475,-

Rabobank Vorden
05752-1888

KUN JE een leuk balletje
stoten? Kom eens kijken bij
K.O.T.! Zie de advertentie
elders in dit blad.

Oranjefeest Medlertol
1987 - voor de 62e keer

Vrijdag 3 juli:
20.00 uur in de feesthal
Toneelver. "Steeds beter"
brengt voor het voetlicht
Hee is zo wies
Na afloop dansen o.l.v.
Henny Vrieze
Zaterdag 4 juli:
Volkss pelen:
13.00 uur vogelschieten,
dogcarrijden, enz.
20.00 uur Groot bal in de
feesthal met dansorkest
Allegro Combo

TE KOOP: Herderpups 8 weken
oud. Geënt en ontwormd.
Zelledijk 5 Vorden.
Tel.: 05752-6826

Elke dag vers geplukte aard-
beien voor consumptie en diep-
vries. Kwekerij Hendriks, Uile-
neststr. 1 5, Keijenborg.
Tel. 05753-1395.

TE KOOP: alle soorten kool-
en preiplanten, tomaten, sel-
derie, peterselie, rode biet,
sla, knolraap, koplrabie, an-
dijvie en maggie planten,
bieslook pollen. Kleurdwerg-
jes en Cavia's. D. Klein Gel-
tink, Schuttestraat 1, Vor-
den. Tel. 05752-1498.

JONGEMAN, 18 jr, afgestu-
deerd bakker/kok, zoekt tijde-
lijk werk in de regio (ca. 3 mnd.;
m.i.v. heden beschikbaar)
tel. 05735-2633.

TE KOOP: mooi blauw Lelijk
eendje bj. '82. APK gekeurd
maart '87. Tel.: 05735-3230
(na 18.00 uur)

TE KOOP: KUILGRAS 90 are
bij A.G. Schotman, Hamsveld-
seweg 10, Vorden. Tel: 6737.

VORDENSE MARKTLOTEN
verkrijgbaar bij: HJ. Koning
Wilhelminalaan 22

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen üii buiten

vlakhanyende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
r interieuradviseurfan^.

jpieterse
Hackforterwey 19
Tel. 05754 517

Op 9 maart j.l. mochten wij
met onze kinderen en ouders
ons 25 jarig huwelijk herdenken

Driekus Klein Geltink
en
Aaltje Klein Geltink-Groot Wassink

Wij willen dit nu D.V. feestelijk vieren
op Donderdag 9 juli
U bent van harte welkom op de receptie
die gehouden wordt
van 1 5.30 tot 17.00 uur
in zaal "De Luifel", Dorpsstraat 11
te Ruurlo

7251 LG Vorden
Wiersserbroekweg 18

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is heden in
het verpleeghuis "Den Ooiman" te Doetinchem, op
84-jarige leeftijd overleden onze zorgzame vader en fij-
ne opa

Carolus Johannes Hendrikus Cuppers
WEDUWNAAR VAN AGNES HÖRNEMANN

Hengelo (G ld.): K.F J. Cuppers
M .G.H. Cuppers-Herwers
Manfred en Antoinet
Werner en Karin
Stefan

Kranenburg: J J. Cuppers
JA.H. Cuppers-Besselink
Angela
Ronnie
Lilian

Hengelo (Gld.), 26 juni 1987
Tramstraat 12.

De begrafenis heeft dinsdag 30 juni inmiddels plaats
gehad op het R.K. Kerkhof te Hengelo (Gld.)
Correspondentie-adres:
K.FJ. Cuppers, Wilhelminalaan 2
7255 DC Hengelo (Gld.)

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

Hendrik Jan Knoéf
ECHTGENOOT VAN Z. KNOEF-LENSELINK

op de leeftijd van bijna 68 jaar.

Vorden: Z. Knoef-Lenselink
Eefde: J. Knoef

J.E. Knoef-Bannink
Erik - Sandra

Ahaus: G. Feldkamp-Knoef
J. Feldkamp
Mare - Esther

7251 NJ Vorden, 29 juni 1987
Lindenseweg 31

Onze man, vader en opa is opgebaard in het rouw-
centrum van de Monuta stichting "Het Jebbink 4 te
Vorden.
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren aldaar
donderdag 2 juli van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 3 juli
om 12.00 uur in het rouwcentrum, waarna de begrafe-
nis om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats te
Vorden zal plaats vinden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

Hendrik Jan Knoef
ECHTGENOOT VAN ZWENNEKEN LENSELINK

op de leeftijd van bijna 68 jaar.

Vorden: fam. L.G. Lenselink
fam. J.W. Lenselink-Norde
fam. Joh. Besselink
fam. J.H. Lenselink
fam.J.W. Silvold

Vorden, 29 juni 1987
Lindenseweg 31

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

B* Herberg"
Dorpsstraat 1 O - Vorden

ZATERDAG 25 JULI
Showorkest "Never Mind" - Hanska Duo -
Barbeque - Rodeo op mechanische stier -

"DEMIS ROUSSOS"
Volgende week begint onze reklamecampagne voor
deze avond. a.s. zaterdag starten wij de voorverkoop.
Wees er bij mensen uit Vorden en naaste omgeving,
want de belangstelling is groot.

Kaarten f 17,50 p.p.
Bij telefonische reservering:

kaarten dezelfde dag afhalen.

3 + 4 juli
VOLKSFEEST

DELDEN
TONEEL
vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli a.s.
Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 4 juli tevens

VOLKSSPELEN
vanaf 13.30 uur.

Dit alles is georganiseerd door de
Deldense Buurtvereniging op het
Feestterrein bij de familie Bannink
aan de Spiekerweg.

De Openbare
Bibliotheek

is wegens vakantie

GESLOTEN
van 3 t/m 24 juli.

Vooraf kan men extra boeken
meenemen.

Tevens is verlenging vooraf
mogelijk.

Nog één week geven wij
kanskaartjes uit voor een GRATIS

BIEFSTUK! Zo'n kaartje krijgt U GRATIS
bij f 10,— besteding. Deze week dus voor het laatst.

CJrijp Uw kans!

R|b- of haas
karbonade

500 gram 4,9
(zie weekend-recept)

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt (h.o.h.)
500 gram 4,98

Deense
goulash
100 gram 1,65

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Bacon
100 gram

1,89

Leverw.
fijn aan stuk
250 gram

1,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
'Verstand van
lekker vlees

Terug van weg geweest
Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

'JAN HASSIIMK'
is a.s. maandag 6 juli om 7.30 uur weer

OPEN

m.i.v. 2-7-1987 is ons adres:

Batsdijk 6, 7261 SP Ruurlo
Tel. 05735-2560

Tevens bedanken wij alle bewoners van de
Gerrit Sprokkereefstraat voor de gezellige
tijd die we daar gehad hebben. Tot ziens.

fam. H.W J. Peters

Nog veel koopjes in onze

Verbouwings-
opruiming

Kom nu en profiteer

l/facl
—^•fcr mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Batsdijk 6
7261 SP Ruurlo
Tel. 05735-2560

m.i.v. 2-7-1987 is ons adres:

Batsdijk 6, 7261 SP Ruurlo
Tel. 05735-2560

De tuinen van
"de Wiersse"

Vorden
opengesteld op zo. 5
en ma. 6 juli én zo. 12
juli van 10.00-18.00
uur. Entree f 4,-
p.p. Parkeren gratis.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Bouwvakvakantie 1987
Tijdens de bouwvakvakantie is

onze winkel

de eerste week open
Daarna zijn we veertien dagen gesloten.
Noteert u het even!

schildersbedrijf

Uiterweerd B.V.
meesterschilder

Ruurloseweg 35, Vorden, tel. 05752-1523
P.S. de winkel is achterom.



Zaterdag
15 augustus
BELANGRIJK

CONCERT
IN

REMIGIUS-
KERK

TE
HENGELO GLD.
TOT ZIENS....

Inlichtingen
Concert commissie
Tel. 05753-1253

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg-
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

VORDENSE MARKTLOTEN
verkrijgbaar bij: HJ. Koning
Wilhelminalaan 22

De RABO Studenten
Ziektekosten-
verzekering

Premie v.a. f 475,-

Rabobank Vorden
05752-1888

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

TE KOOP: aardbeien, scharrel-
eieren en slachtrijpe haantjes.
Bellen voor 12.00 uur en na
18.00 uur.Tel.: 05752-6659.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden.

TE KOOP: VW kever, Bj. '69.
APK-gek.Tel. 05752-1095

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

GROOTSE OPRUIMING,
EETKAMERSTOEL
Met zadelzit.
Zwaar massief eiken.
OPRUIMINGSPRIJS: 189-1

EETKAMERTAFEL
0 110 cm Semi massief.
Met zware kolompoot
OPRUIMINGSPRIJS: 549-

BUFFETKAST
1.60 mtr. breed.
In blank of donker eiken.
OPRUIMINGSRIJS: 1295,-

2-ZITS BANKEN
Diverse modellen voorradig.

In EIKEN vanaf:

In KLASSIEK vanaf: / / O/

l n MODERN vanaf:

~r

675-

LEDIKANTEN 90/200

159,-

Prachtige HOEKKOMBINATIE: keuze uit 15 kleuren.
DRALON VELOURS, prima zitkomfort.
Ook leverbaar als losse 2-zits of fauteuil.
Als 3 + 2 zits voor slechts: 1498-

Massief vuren,
incl. lattenbodem.
PAKKETPRIJS vanaf:

ÉÉNMALIGE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN OP = OP
HOEKKOMBINATIE. fors van afmeting.
Polyesther binnenschalen, koudschuim vulling,
lichtbeige draion velours
VAN: 41 50- 3 + 2 ZITS

BANKSTEL: romp blank gelakt eiken,
beige draion velours
VAN: 31 50,- 3-1-1 VOOR: 2750,-
BANKSTELLEN: massief eiken,
diverse modellen, diverse stoffen

ALS 3-1-1 VANAF 1765,-
ELEMENTENWAND: 2.50 mtr. breed,
massief eiken front met zware panelen
VAN: 4250,-

ALS TOONZAALMODEL:

EIKEN BUFFETKASTEN VANAF:

ALPINE witte ELEMENTENWAND
2.55 mtr. breed
van: 1925-

ALS TOONZAALMODEL:

1085,-

SLAAPKAMER: blank gelakt eiken ledikant 140 x 200
2 nachtkastjes + bovenbouw met verlichting.
Prachtige kwaliteit en afwerking «• ^™Jir~
van: 2335,- STUNTPRIJS: l / / ö/"""

ALPINE wit LEDIKANT 140 x 200, kompleet met
verstelbare lattenbodems en
2 polyether matrassen SG 40 VOOR:

(ook in 180 x 200 te leveren)

HOEKKOMBINATIES
ECHT RUNDLEDER
3 + 2 ZITS vanaf: 2645,- DIVERSE

KLEUREN

2 ZITS SLAAPBANKEN VANAF: 375,-
SENIOREN BEDDEN VANAF: 325-
SENIOREN FAUTEUILS VANAF: 339,-
LINNENKASTEN 2 DEURS VANAF: 179,
SCHRIJFBURO'S VANAF: 149-
STALEN LEDIKANTEN VANAF: 210,-
SALONTAFELS EIKEN VANAF: 239,-
EIKEN T.V. KASTEN VANAF: 325 -

Koopjes op onze afdeling

WOIMINGTEXTIEL
GORDIJNEN, VITRAGES,
TAFELKLEDEN, KUSSENS,
DEKBEDDEN + OVERTREKKEN,
DEKENS etc. etc.
ZIE ETALAGES

KLASSIEKE
FAUTEUIL

KWALITEITS-
MATRASSEN
POLYETHER SG 40

1 PERS. v.a.: I 79,—

2 PERS. v.a.:Z59v~

POLYETHER S6-40

DIVERSE
STOFFEN

675,-
COUPONNEN TAPIJT EN
NU NOG VOLOP KEUZE

MËRKTAPIJTEN
24 ROLLEN merktapijt voor de
LAAGSTE PRIJS, met volledige
garantie.

OVERGORDIJNEN,
NU NOG VOLOP KEUZE t A*%

^e^e

. HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

DE MOOISTE MEUBELEN VOOR DIREKT-DE-DEUR-UIT-PRIJZEN, WACHT NIET TE LANG.

nu zwanger ?
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

DE VAUWEIDE"
5 Fuchsia's
5 Hang- of sta geraniums
20 ROZen (staan 14 dagan)

9,75
9,75
5,75

Hondebrok
per 25 kg. zak, afgehaald

29,75
Bij afname van 250 kg.

EXTRA KORTING

Veevoeder- en Kunstmesthandel

Harry Lang werden
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalslraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830
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"Schoolreisje"
voor peuters "Ot en Sien

Zeskampploeg

De zestig kinderen van peuterspeelzaal "Ot en Sien" hebben vorige week hun
speelmiddag op de boerderij bij de familie Winkel aan de Gazoonveg doorge-
bracht. De peuters hebben zich heerlijk vermaakt in de speeltuin, waar de glij-
baan favoriet was. Na het bekijken van de kippen met de kuikentjes, de koe met
de twee kalfjes, en het aaien van de konijntjes, werd er een ritje op de rug van
het paard "Jaquelien" gemaakt. Dit was voor de meeste peuters een spannende
belevenis.

Gezellig samen rond de tafel lieten de
kinderen zich de ranja met de chips
goed smaken. Met een zonnebril op
hun neus werden de peuters door hun
ouders opgehaald. Sommige moeders

gingen met een boos, huilend kind
naar huis, zij waren nog lang niet uit-
gespeeld. De familie Winkel wordt be-
dankt voor de gastvrijheid. De peuters
hebben het naar hun zin gehad.

Zaterdag 4 juli Pretty markt
Zwem & Poloclub "Vorden '64"
Markt is levensader van de vereniging
Zaterdag 4 juli wordt op het Marktplein te Vorden vanaf 10.00 uur de jaarlijkse
Pretty Markt van de zwem- en poloclub "Vorden '64" gehouden. Voor de
zwemclub "de dag van het jaar" want de Pretty-markt betekent voor "Vorden
'64" zo'n beetje de levensader van de vereniging. De club zit jaarlijks met een gi-
gantische kostenpost.

"Neem alleen de huur van de zwemba-
den. We betalen per uur honderd gul-
den. In de wintermaanden betekent
dat elke week een kostenpost van 300
gulden. Daar komen dan nog ver-
voerskosten, trainerskosten e.d. bij.

Ook het huren van het bad om 's win-
ters competitiewedstijden te kunnen
spelen loopt in de papieren", zo zegt
Henco Elbrink, de man die met de or-
ganisatie van de Pretty-Markt is be-
last. Volgens Elbrink zou, om de uit-
gaven te kunnen dekken, 4e vereni-
ging aan elk lid circa 500 gulden per
jaar kontributie moeten vragen!

Absurd
"Natuurlijk absurd. Zouden we dat
doen dan kun je de vereniging wel af-
schrijven. De kontributie dekt onge-
veer een derde van de kosten. Dan zul
je dus als vereniging naar andere mid-
delen moeten zoeken. We krijgen van-
zelfsprekend wel een gemeentelijke
subsidie. Dan nog zouden we tien milli
per jaar tekort komen. Vandaar de
Pretty Markt", aldus Elbrink. En
mocht de opbrengst van de Pretty
Markt tegenvallen (zoals vorig jaar
toen de weersomstandigheden het lie-
ten afweten) dan stortten de leden van
"Vorden '64 zich op de aktie Jantje
Beton en de grote clubaktie. "We
moeten wel, zegt Elbrink, want anders
is het "verzuipen". Tot op heden heb-
ben we de vereniging met veel kunst en
vliegwerk en door elke cent om te

draaien in stand kunnen houden", zo
zegt Henco Elbrink niet zonder trots.

Warm hart
Voor de Pretty Markt van aanstaande
zaterdag zijn zeker 50 leden van de
vereniging in touw. Het gehele jaar
door zijn allerhande spullen ingeza-
meld die zaterdag inn de verkoop wor-
den "gegooid". "Weet je wat wij als
vereniging zo geweldig vinden? We
hebben in de loop der jaren heel wat
mensen ontmoet die de vereniging een
warm hart toedragen. Die allerhande
artikelen voor ons bewaren, die weten
dat de zwem- en poloclub de Pretty
Markt niet kan missen. Fijn dat je op
deze mensen kunt bouwen", zo zegt
Henco Elbrink. Volgens hem kun je
een Pretty Markt niet vergelijken met
een rommelmarkt.

Bij een Pretty Markt zijn duidelijk een
aantal andere elementen in het geding.
Behalve de verkoop van artikelen ken-
nen wij ook het spelelement. Spelletjes
voor kinderen, het spel één en twintig
en noem maar op. Daarnaast is er een
terrasje gekreeërd waar de bezoekers
verpozing kunnen zoeken en uiteraard
tegen betaling een hapje en een drank-
je kunnen nuttugen", aldus Henco El-
brink. De weersomstandigheden spe-
len uiteraard een grote rol. De Vor-
dense zwem- en poloclub heeft wat dat
betreft wel een paar speciale wensen.
Niet te warm, niet te koud, geen re-
gen, kortom een normale Hollandse
dag!!

Plattelandsvrouwen
op de fiets
De Plattelandsvrouwen van de afde-
ling Vorden hebben dezer dagen een
fietstocht gemaakt. Voor deze tocht
via Hengelo, Keyenburg naar Doetin-
chem, waar de PGEM werd bezocht,

bestond een goede belangstelling. De
lunch werd gebruikt op een pannekoe-
kenschip. Via Zelhem arriveerden de
dames, wel een tikkeltje vermoeid
maar wel voldaan, weer in Vorden.
Ook hebben een aantal dames een ex-
cursie gemaakt naar de boerderij van
de familie Bouwmeester aan de Schut-
testraat.

Promote "Vorden" weer op goede wijze.
Zaterdagavond vertrok de Vordense zeskampploeg, bekend van de N.C.R.V. te-
levisie "Zeskampenp 86" naar Bathmen waar werd deelgenomen aan het zes-
kampspektakel rondom de Bathmense Brink. Deelnemende ploegen waren:
Wanroy, Vorden, Vriezeveen, Ommen en Bathmen. Men had er heel wat van ge-
maakt in Bathmen, op de Brink was een prachtig kasteel gebouwd, de gehele en-
tourage was perfect verzorgd. Vorden trad aan met vier invallers(sters). Onder
leiding van trainer/captain Jo de Koning werd met veel inzet en op sportieve
wijze gespeeld.

Het eerste spel was een vakantiespel
voor dit onderdeel was Vorden vrij ge-
loot, wel moest Chis Hissink optreden
als speaker, hij wist hiermee een derde
plaats te veroveren. Het tweede spel,
Rattenrace moest gespeeld worden
door 4 dames en 4 heren, Vorden
moest hier het onderspit delven. De
zenuwen was men niet de baas, er
werd bij dit onderdeel te haastig ge-
werkt. Bij het derde spel zette Vorden
haar joker in. Men moest aan een
stang hangen en werd bekogelt door
de tegenpartij met meelzakjes. Marjo
Toebes-Gotink hield het lang vol,
doch de dame uit Wanroy overtrof ie-
dereen. Gerard Scheffer moest het op-
nemen voor de heren, de verwachtin-
gen waren hoog gespannen, de
sterkste man uit Vorden bleef lang
hangen doch werd ongelukkig getrof-
fen door het bekende meelzakje. Zo-
doende kwam Vorden hierbij op een
tweede plaats. Het brandweerspel le-

verde komische taferelen er werd wat
afgelachen, doch Vorden liet hierbij
de punten liggen, men eindigde als
vierde, dit gold ook voor het kasteel
veroveren, men was niet op elkaar in-
gespeeld.

Het finalespel was groots opgezet, de
bekende zeephelling was hierbij niet
vergeten, de Vordenaren vochten als
leeuwen een ieder zette zich volledig
in, maar de ervaren ploeg uit Wanroy
slaagde erin om als eerste te eindigen.
Met een vuurwerk vanuit het kasteel
werd het programma afgesloten. De
Vordense Zeskampploeg heeft zich
weer op een voortreffelijke wijze ge-
manifesteerd vooral op sportief
gebied. Men werd dan ook weer ge-
vraagd om bij een volgende ronde
weer mee te doen ter zijner tijd, of
men doorgaat weet men nog niet, al-
dus de zakelijk leider.

Super Joop Cornelis Geslaagd
viert feest
Het is inmiddels 3 jaar geleden dat Su-
per Joop Cornelis de deuren opende.
In deze drie jaar is de zaak aan de
Smidsstraat uitgegroeid van "het win-
keltje OD de hoek" tot een volwaardi-
ge sun^arkt. Deze groei is volgens
Joop Cornelis voornamelijk te danken
geweest aan een stukje betrouwbaar-
heid: "De klanten waren het beu om
telkens een nieuwe eigenaar aan te
treffen. We hebben laten zien dat we
van pl|Bijn om hier te blijven en dat
we de kranten serieus nemen".

Om deze derde verjaardag te vieren is
er deze week een feestprogramma op-
gezet. Zo zijn er op de parkeerplaats
van de zaak diverse aktiviteiten zoals:
Ponyrijden, een verkleed/ foto-
wedstrijd voor de jeugd, koffie met
gebak en een krattenstapelwedstrijd.

De spelregels staan vermeld in de
feestfolder welke huis aan huis ver-
spreid wordt. Deze week is er, behalve
de lage prijzen en de prima service,
nog een extra reden om eens bij Super
Joop Cornelis langs te komen.

Aan de Modeschool te Zwolle slaagde
mevrouw Izeboud-Ossen uit Lochem
de afgelopen week voor het diploma
Costumière. Mevrouw Heuvenhorst-
Klein Braskamp uit Zutphen slaagde
voor het diploma lerares. Mevrouw
Bauhuis uit Dieren behaalde hetzelf-
de diploma. ^É
Deze geslaagden werd^Tin Zutphen
opgeleid door mevrouw Hartman-
Booltink uit Vorden.

T.T.V. Vord%i
Uitslagen van het laatste competitie-
tournooi van gewest oost werd gehou-
den bij DES te Zieuwent. Jeugd: 1.
Heurne, 2. Bekveld, 3. Bisons, 4. Vor-
den. 640 A klasse 1. Oosterwijk, 2.
Okia, 3. Heure-Bisons-Eibergen 1. 6e
plaats voor Vorden. 640 B klasse: 1.
Halfwegboy's 2. Bisons, 3. Noordijk
l, 8e plaats voor Yorden. De inschrij-
ving van het bedrij fstournooi staat
nog open tot 8 juli. Hieraan kunnen
bedrijven - buurtverenigingen, stra-
ten, enz meedoen, het is voor heren,
dames en voor de jeugd.

Vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli
Buurtfeest Delden

Het komende weekend wordt in het buurtschap Delden het traditionele buurt-
feest gehouden. Plaats van handeling het feestterrein bij de familie Bannink aan
de Spiekerweg 4 te Vorden. Zaterdagmiddag 4 juli wordt om 13.30 uur een begin
gemaakt met de volksspelen te weten vogelschieten, dogcarrijden en vogelgooien
voor dames en kegelen.

Om 14.00 uur wordt begonnen met het
schieten op de vaste baan en vrije
baan. Verder vermeldt het programma
busgooien, doelschieten etc. De kin-
derspelen beginnen eveneens om 14.00
uur. De prijsuitreiking vindt plaats om
16.30 uur. Vrijdagavond 3 juli en za-
terdagavond 4 juli wordt er in de feest-
tent een toneelstuk opgevoerd met als

titel "Apart Volk". Opmerkelijk hier-
bij is dat alle medespelenden uit Del-
den afkomstig zijn. De regie is in han-
den van Henk Rouwenhorst. Zaterda-
gavond is er na afloop van het to-
neelstuk gelegenheid tot het maken
van een dansje. Medewerking verleend
het d a n s o r k e s t "The
Woodpeckers".

Bezorging Contact
Door de aanstelling van nieuwe bezorgers in de wijken Molen plan,
H oetinkhof, Addinkhof etc. hopen we dat de bezorgproblemen, die er
de laatste tijd in deze wijken /ijn geweest, tot het verleden behoren.
Mocht u onverhoopt toch nog op- of aanmerkingen over de bezor-
ging hebben, dan kunt u altijd kontakt opnemen met drukkerij Wee-
vers b.v., tel. 1404 of rechtstreeks met de bezorgers. Onderstaand ge-
ven wij u in overzicht, wie waar Contact bezorgt.
Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak, doch hopen dat het
een en ander nu beter wordt, al zal tijdens de vakantieperiode dit wel
niet geheel perfect lopen. Hebt u klachten, bel even. Bij voorbaat
dank.

De redaktie

fam. Groenendaal, Tel. 1931:
W. Alexanderlaan - Beatrixlaan - Pr.
Bernhardweg - Christinalaan - Pr.
Clauslaan - Horsterkamp - Komvon-
derlaan - Margrietlaan - Nieuwstad -
Raadhuisstraat - dr. Staringstraat - P.
van Vollenhovenlaan - Pastorieweg

fam. Karmiggelt, Tel. 2407:
H. v. Bramerenstraat - Brinkerhof -
Hertog Karel v. Gelreweg - Storm v.
Gravenzandestraat - van Heecke-
renstraat - H oetinkhof-G raaf v. Lim-
burg Stirumstraat - dr. C. Lulofsweg -
Schoolstraat - B. v. Hackfortweg - 't
Stroo - Het Eelmerink - Addinkhof -
Het Heyink

fam. Schepers, Tel. 1923:
Almenseweg (Dorp) - Enkweg -

Burg. Galleestraat - Het Hoge - Insu-
lindelaan - Julianalaan - Molenweg -
Smidstraat - Stationsweg - Emma-
plein - Wilhelminalaan - Mulders-
kamp - de Eendracht

fam. Besseling, Tel. 2638:
HetWiemelink l t/m 13en4t/m38-
Groeneweg - Dorpsstraat - Kerk-
straat - Ruurloseweg (Dorp) - Deca-
nijeweg - Zutphenseweg (Dorp).

fam. Wentink, Tel. 2492:
de Bongerd - de Boonk - het Elshof-
het G ulik - de H aar - de H anekamp -
het Jebbink - het Kerspel - het Molen-
blick - de Steege - de Stroet - het
Vaarwerk - het Vogelbosje - r.et Wie-
melink 15 t/m 73 - Mispelkampdijk.

Amnesty Nieuws
Deze winter is er op een van de schrijf-
avonden van Amnesty geschreven
naar de President van de Dominicaan-
se Republiek. Het ging over een stu-
dent, die in 1974 gearresteerd werd en
die daarna "verdween". In de brieven,
die op de eerste maandag van februari
in Vorden naar de Dominicaanse Re-
publiek werden geschreven werd ge-
vraagd om opheldering over het lot en
de verblijfplaats van deze jongeman:
Pablo Liberato Rodriguez.
En kijk, er kwam antwoord.
Het was een kopie van de brief, die de
Dominicaanse President had geschre-
ven aan de Vice-President van Am-
nesty International.
Daarin verklaart de President dat er
pogingen in het werk gesteld worden
om de verdwijning van Pablo Rodri-
guez op te helderen.
Verder wordt de Vice-President van
Amnesty uitgenodigd om zich per-
soonlijk op de hoogte te komen stel-
len hoe het er voor staat met de Men-
senrechten in de Dominicaanse Re-
publiek.
Er worden vele brieven geschreven op
de schrijfavonden van Amnesty Inter-
national. En maar een enkele keer
komt er antwoord.

Toch geeft dat moed om er mee door
te gaan. Je weet nu dat die brieven ge-
lezen worden, dat men rekening
houdt met wat je daarin schrijft. En
dat dit tot resultaten kan leiden.
Het was ongetwijfeld voor de vele
trouwe schrijvers in Vorden een sti-
mulans om met dit werk door te gaan.

Overigens, in de maanden juli en au-
gustus, de vakantiemaanden, houden
we geen schrijfavonden.
We hopen U allen dan weer schrijflus-
tig terug te zien op maandag 7 septem-
ber en wensen U een goede vakantie!

Feestelijke
schoolavond
Voor de kinderen van groep 8 van de
Prinses J ulianaschool is voor vrijdaga-
vond 3 juli een afscheidsavond ge-
pland in de Kapel in de Wildenborch.
Tijdens deze avond zal mevrouw G.
Kistemaker filmpjes vertonen die zij
de afgelopen jaren met betrekking tot
de school gemaakt heeft. Deze avond
zullen de kinderen van de Prinses Ju-
lianaschool zelf wat optredens verzor-
gen.

Op dinsdag 23 juni werd een vrachtauto gewogen, welke te zwaar beladen was.
De bestuurder werd bekeurd.
Eveneens op dinsdag kreeg een bestuurder van een personenauto een proces-
verbaal, omdat deze met een verlopen rijbewijs reed. Het rijbewijs was reeds 9
maanden verlopen.

Op woensdag 24 juni vond een aanrijding plaats op de kruising Schimmeldijk-
Lindeseweg in Vorden tussen twee personenauto's. Eén van de bestuurders wil-
de, komende vanaf de Lindeseweg, keren op de Schimmeldijk en wilde de Lin-
deseweg weer oprijden. Hierbij werd geen voorrang verleend aan een op de
voorrangsweg rijdende bestuurder van een andere personenauto. Beide perso-
nenauto's vertoonden weinig schade.

Op donderdag 25 juni vond een aanrijding plaats tussen een bestuurder van een-
personenauto en een bromfiets, op de kruising gevormd door de Eendracht met
de Stationsweg in Vorden. Eén van de bestuurders wilde met zijn personenauto
vanaf de Eendracht de Stationsweg oprijden en kreeg geen voorrang van een op
de Stationsweg rijdende bestuurder van een bromfiets. De bestuurder van de
bromfiets had een wondje aan het hoofd en pijn in de ribben. Na onderzoek in
"het N ieuwe Spittaal" kon deze bestuurder weer huiswaarts keren. B romfiets en
auto licht beschadigd.

Op zondag 28 juni vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een
ree op de Galgengoorweg te Vorden. Personenauto had veel schade aan de
voorzijde. Ree is hierbij omgekomen.
Op zondag 28 juni kwamen enkele wielrenners ten val tijdens een toerritje, nabij
de spoorwegovergang in de Ruurloseweg. Eén van de rijders werd even afgeleid
door een persoon die hen goeiendag toeriep, waarna hij met zijn voorwiel het
achterwiel raakte van zijn voorganger. Hierbij ging hij over de kop en kwam met
zijn hoofd en schouder hard op het wegdek terecht. Na controle bij de dokter
moest hij overgebracht worden naar "het N ieuwe Spittaal" ziekenhuis te Warns-
veld, alwaar hij is opgenomen met hoofd- en schouderletsel.



Gezellige sfeer bij
midsummernightswimming
Ter afsluiting van de 13e avondzwemvierdaagse te Vorden, organi-
seerde chef-badmeester Martin Westerik in het zwembad "In de
Dennen" het zogenaamde Midsummernightswimming. De belang-
stelling hiervoor was redelijk te noemen. "Gezien de temperaturen in
en buiten het bad, hadden er nog wel wat mensen meer mogen ko-
men. Ontevreden ben ik echter niet", aldus Martin Westerik.

Geen extra kosten voor de patiënt

Ziekenfondsverzekerden
betalen rechtstreeks
aan specialist

Het bad was deze avond bijzonder
sfeervol versierd en verlicht. Er was
een barbecue, terwijl ook het kamp-
vuur aan de gezelligheid een steentje
bijdroeg.
Bennie Schoemaker zorgde deze
avond voor Disco-muziek. Aan de
zwemvierdaagse zelf namen dit jaar
130 personen deel, die direkt na
afloop de medaille kregen overhan-
digd.

Lize ten Duis (7), jongste deelnemer,
kreeg, evenals mevrouw Schimmel
(57), oudste deelnemer aan deze
zwemvierdaagse, een boeket bloe-
men overhandigd.
Tot nu toe hebben in totaal zeven per-

sonen alle dertien zwemvierdaagsen
mee gedaan. Dit zijn Gerrie Helmink,
Hermien Groot lebbink met dochter
Marion, Heintje Bos, Martin Siebe-
link en de heer Hoppen. Mevrouw
Krabbenborg (beter bekend als
"Dientje van Jan") kompleteert het
zevental. Aangezien zij de oudste van
dit groepje zwementhousiasten is,
kreeg zij uit handen van Martin Wes-
terik een boeket bloemen aangebo-
den.
Aangezien begin van de afgelopen
week de weersomstandigheden het
danig lieten afweten, zal waarschijn-
lijk in de loop van de maand augustus
een extra zwemvierdaagse worden in-
gelast.

Kinder- en
jeugdtelefoon
"de Achterhoek"
De kinder- en jeugdtelefoon "de Ach-
terhoek" is genoodzaakt om per l juli
1987 te stoppen met de telefoondien-
sten. De hulpdienst is nooit door de
Landelijke vereniging Overleg Kin-
dertelefoon (LOK) erkend en hoeft
derhalve niet te rekenen op de subsi-
die van het ministerie van WVC. De
nieuwe welzijnswet bepaalt dat de
hulpdienst kindertelefoon niet langer
door de gemeenten, maar door het
ministerie gesubsidieerd worden.
De financiële basis voor de eigen
hulpdienst in 's-Heerenberg van de
stichting wordt derhalve te smal.
"De Achterhoek" heeft inmiddels
aansluiting gevonden bij de wel er-
kende kindertelefoon in Deventer.
Dat houdt in dat de kinderen uit de
Achterhoek voortaan naar de kinder-
telefoon in Deventer kunnen bellen
onder nummer: 05700-11223. Zij kun-
nen hier dagelijks naar toe bellen.
De stichting in de Achterhoek blijft
wel bestaan met een publiciteits-
groep, om de kinderen en volwasse-
nen in deze omgeving te kunnen blij-
ven informeren over de kinder- en
jeugdtelefoon.

Ludgermarkt 1987:
Alternatief voor de
aloude Braderie
Sinds 1975 werd in Wichmond jaar-
lijks een braderie gehouden. Het fe-
nomeen braderie in oude stijl vond de
commissie zo langzamerhand een af-
gezaagd begrip worden. Men ging op
zoek naar andere mogelijkheden en
vond deze.
In 1994 is het 1200 jaar geleden, dat
Ludger het kerkdorp Wichmond
stichtte. Met dit gegeven ging de com-
missie aan de slag. De commissie
hoopt, dat de naam Ludgermarkt een
begrip zal worden en dat in 1994 een
hele week feest kan worden gevierd.
Het moment waarop de braderie altijd
plaatsvond, de vrijdag en de zaterdag,
dagen dus waarop in de regio koop-
avonden en marktdagen zijn, bleek
ook niet erg aantrekkelijk voor het pu-
bliek, dat blijkbaar liever een week-
endgebeuren heeft.
Het evenement is derhalve nu ver-
schoven naar de zaterdag en de zon-
dag. De commissie hoopt hierdoor
meer bezoekers te kunnen trekken.

De Ludgermarkt is voorts uitgebreid
met "oude ambachten", een begrip in
deze streek en waardoor de Ludger-
markt ongeveer viermaal groter is dan
in het verleden; het evenement be-
perkt zich danook niet langer tot een
straat, maar zal over drie straten wor-
den verspreid.

De kosten van een en ander hoopt de
commissie te kunnen financieren
d.m.v. een verloting. De loten a f 1,-
zXillen in juni en tijdens de Ludger-
markt worden verkocht.
De prijzen zijn ter beschikking gesteld
door de plaatselijke bank en het be-
treft allemaal zeer aantrekkelijke rei-
zen.

Natuurlijk ontbreken op de Ludger-
markt ook de plaatselijke dans- en
muziekgroepen niet, terwijl voor de
kinderen op beide dagen een poppen-

kastvoorstelling zal worden gegeven.
Men dient zich te bedenken, dat al het
werk wordt verricht door een team
van enthousiaste vrijwilligers, dat als
enig onzeker aspect het weer heeft.

De Ludgermarkt wordt gehouden op
4 en 5 juli, in de Dorpsstraat te Wich-
mond.

Ledenwerf-actie
"de Zonnebloem"
groot succes
De plaatselijke afdeling van "de Zon-
nebloem", Wichmond-Vierakker, die
in de periode tussen 18 en 24 juni een
ledenwerf-actie hield, is erg tevreden
over het resultaat. Mede dankzij de in-
zet van de 13 vrijwilligsters, die in to-
taal 300 adressen aandeden, kan de af-
deling zich gesteund voelen door 148
nieuwe leden.
Aanvankelijk waren al 35 gezinnen
lid, zodat het totaal nu uit komt op 183
leden. Dat is boven alle verwachtin-
gen!
Langs deze weg willen wij alle nieuwe
leden bedanken voor de financiële on-
dersteuning en niet te vergeten allen
die op een andere manier de afdeling
een warm hart toedroegen door mid-
del van een gift.
Onze afdeling zal ook dit jaar weer
aandacht besteden aan de Nationale
Ziekendag op zondag 13 september.
Op zaterdag 19 september zullen on-
geveer 40 personen deelnemen aan de
Ontspanningsmiddag die door de re-
gio wordt georganiseerd.

Ziekenvondsverzekerden dienen vanaf 1
juli 1987 over het algemeen recht-
streeks te betalen aan de medische spe-
cialist. Dat betekent dat de specialist
voor een consult of medische verrichting
een rekening zal sturen of overhandigen
aan de patiënt. Die rekening moet door
de patiënt zelf worden voldaan. Het ver-
schuldigde bedrag wordt echter volledig
door het ziekenfonds vergoed, wanneer
men de rekening aldaar indient. Aan deze
nieuwe betalingsregeling zijn dus voor
de patiënt géén extra kosten verbonden.

Voor de vergoeding van het verschuldig-
de bedrag moet de patiënt de originele
rekening van de specialist indienen bij
het ziekenfonds. Met het oog op de beta-
ling aan de specialist kan de patiënt een
kopie behouden of de volgende gege-
vens noteren: het verschuldigde bedrag,
het bank- of gironummer, de naam en de
woonplaats van de specialist en het num-
mer of de datum van de rekening. Meest-
al zal het ziekenfonds alvorens tot ver-
goeding over te gaan, ook vragen om het
verwijsbriefje van de huisarts of het ko-
pietje daarvan. Over de wijze waarop de
vergoeding van het verschuldigde be-
drag verder is geregeld, verstrekt ieder
ziekenfonds nadere informatie.

De specialist kan op verschillende manie-
ren worden betaald.Ten eerste kan het zo
zijn dat men thuis een gebruikelijke beta-
lingsopdracht voor de giro of de bank uit-
schrijft. Wie geen giro- of bankrekening
heeft, kan het bedrag storten via het-
postkantoor of de bank. Dit dient uiterlijk
30 dagen na datering van de rekening te
geschieden. Er is dus in dat geval vol-
doende tijd om eerst de vergoeding door
het ziekenfonds te regelen.

Ten tweede is het mogelijk dat de specia-
list vraagt om direct na het consult of de
medische verrichting af te rekenen met
contant geld, een girobetaalkaart of een
bankcheque. Dit hangt samen met het
feit dat het bij de meeste consulten en
medische verrichtingen gaat om een re-
latief klein bedrag. Dit is gemiddeld en-
kele tientallen guldens, soms zelfs min-
der dan tien gulden. Het verzenden van
een rekening en het betalen per giro of
bank brengt dan naar verhouding veel
kosten en moeite met zich mee.

Er is nog een derde betalingswijze moge-
lijk. De specialist zal in dat geval aan de
patiënt vragen een handtekening te zet-
ten op een formulier. Daarmee kan de
specialist er zelf voor zorgen dat het ver-
schuldigde bedrag na verloop van ong.
drie weken wordt afgeschreven van giro-
of bankrekening van de patiënt, indien
men daarover beschikt. In de tussentijd
kan dan vergoeding door het ziekenfonds
plaatsvinden.

Het blijft van belang dat ziekenfonds-
verzekerden bij ieder bezoek aan de
specialist hun bewijs van inschrijving
bij het ziekenfonds meenemen.
In verband met de verschillende beta-
lingswijzen is het verstandig ook con-
tant geld, girobetaalkaarten of bank-
cheques en de giro- of bankpas bij zich
te hebben.

De regeling van rechtstreekse betaling
aan de specialist heeft overigens niets te
maken met de 25 gulden die zieken-
fondsverzekerden volgens de plannen
van de overheid zelf moeten bijdragen
als zij naar de specialist worden verwe-
zen. Dat is een andere zaak, die vergelijk-
baar is met de f 2,50 die moet worden
betaald bij het afhalen van medicijnen in
de apotheek. De reden voor de nieuwe
betalingsregeling is dat de specialisten
én de ziekenfondsen op dit moment een
diepgaand meningsverschil hebben over
de toekomst van de medische specialisti-
sche hulp. De specialisten kijken in de
eerste plaat naar de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg, de ziekenfondsen stellen
de financiën voorop.

Door dit meningsverschil bestaat er per 1
juli 1987 geen overeenkomsten meer
tussen de meeste specialisten en de zie-
kenfondsen . D oor zu l ke overeen komsten
blijven ziekenfondsverzekerden buiten
de betalingen voor specialistische hulp.

Als het meningsverschil is opgelost, kan
het oude systeem voor de ziekenfonds-
verzekerden weer van kracht worden.

(n.a. v. de publicaties van de Landelijke
Specialisten Vereniging)

R.K. School voor
Techniek en Ambacht
Borculo
Cursusjaar 1986-1987
Namen en woonplaatsen van de leer-
lingen die het diploma behaalden:
Mechanische Techniek:
B .D. ten Bokkel, A.M. Kasteel LJ.G.
Melchers, A J.Th. Oonk, G.H. Ooy-
man, M. Setz, A. Tiessink, J. Voren-
tjes (Ruurlo); R. Bosman (Veldhoek).
Bouwtechniek, diff. timmeren:
B.J. Florijn, E.E. Florijn, J.G.H. Roe-
rink (Ruurlo); O. Eckhardt (Vorden).
Bouwtechniek, diff. metselen:
H.J.B. Gotink (Ruurlo).
Consumptieve techniek:
F.J.M. ter Bogt, H.J. Bouwmeester,
H.A. Eelderink, E. Koek (Ruurlo).
Bouwtechniek, diff. timmeren, art. 31:
F.P.M. Storteler (Mariënvelde).
Bouwtechniek, diff. metselen, art. 31:
A. Ribbers (Ruurlo).

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

Lijst met geslaagden van de lascursus
van de R.K. School voor Techniek en
Ambacht te Borculo van het cursus-
jaar 1986/87.
Booglassen beginners:
D. Urbaan (Borculo); G. Pijfers (Ei-
bergen); E. Timmerije (Geesteren
G.); J. Harbers, GJ.E. Koeslag, P.
Wolfs (Neede); E.G.M. Bolster,
R.M.C. Wildenborg (Rietmolen).
Autogeenlassen geïntegreerde cursus:
A.W. Breukers, MJ. RoelofTzen (Ei-
bergen); M.H.M. Frank, J.M.A. Wol-
ters(Groenlo).
Booglassen geïntegreerde cursus:
G.HJ. Leferink (Barchem); RJ. van
der Velden (Borculo); B. Klarenbeek
(Geesteren G); A.W.M. Bongers, H J.
Meulenkamp, P. Wolfs (Neede).

Organisatie Barchem Muziek
Festival verloopt voorspoedig
De organisatoren van het zesde Barchem Muziek Festival, Gerrit
Striekwold en Henk Oplaat, /ijn tevreden. De voorverkoop van kaar-
ten voor de concerten van George Baker Selection en Normaal op
respectievelijk 3 en 5 juli begint goed te lopen en nieuwe moeiüjkhe-
den /ijn het tweetal, na het afzeggen van BZN en het motorongeluk
van Normaal-zanger Ben Jolink, tot nu toe bespaard gebleven.

Zaterdag 4 juli
fietscross
'Gifl^fschaprijders'
Zoals bekend heeft de VAMC "De
Graafschaprijders" een afdeling fiets-
crossen. Enthousiaste leden en ouders
van de crossers hebben de afgelopen
weken de baan aan de Joostinkweg
eens "flink onder handen genomen".
Diverse aanpassingen, terwijl er bo-
vendien een "driesprong" is gemaakt.
Zaterdag 4 juli wordt deze "vernieuw-
de" baan in gebruik genomen. Voor
die dag staan er vanaf 12.00 uur

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Karbonade op de barbecue
Karbonaden kunt u roosteren onder een hete grill, op een grillplaatje
of in een contactgrill. Ze smaken echter het lekkerst wanneer ze boven
het gloeiende houtskoolbed van de barbecue worden geroosterd.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haaskarbonades van elk 140 tot 150
gram.

Maak een marinade door 11/2 dl droge witte wijn (bijvoorbeeld Riesling
uit de Elzas) te vermengen met 2 theelepels kruidenazijn. Voeg er 2
uitgeperste teentjes knoflook, l ragfijn gesnipperde ui, l theelepel fijn-
gewreven gedroogde tijm en l eetlepel paprikapoeder aan toe. Roer
alles krachtig door elkaar en leg er dan de met wat zout en peper inge-
wreven karbonades in. Laat ze er 5 tot 6 uur in liggen en keer ze elk uur
even om.
Maak het vlees vlak voordat het wordt geroosterd droog met keuken-
papier en wrijf het in met wat (olijf)olie. Rooster de karbonaden in 15
tot 18 minuten aan weerszijden goudbruin.
Geef er een saus bij die u maakt door het restant van de marinade sa-
men met nog l deciliter droge witte wijn gedurende 5 minuten te ko-
ken en daarna te zeven (bij voorkeur door een stuk vochtig gemaakt
(kaas)doek).
Breng het mengsel opnieuw aan de kook. Roer er 2 deciliter gezeefde
tomaten (Pomodoro passato) en een 16 eetlepel suiker door. Bind de
saus met l 'A theelepel maïzena (aangemaakt met 11/2 eetlepel water)
en klop er daarna nog een klontje koude boter (ca. 30 gram) door.
Breng de saus op smaak met wat zout en(cayenne)peper. Dien de saus
in een sauskom op.

Tip: geef er een gemengde salade en knapperig stokbrood bij.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: 1410 kj (335 kcal)

wedstrijden gepland voor de regio af-
deling Oost. Daarnaast worden ook
"vrije rijders" in de gelegenheid
gesteld aan de wedstrijden deel te ne-
men. Men kan zich hjauver tussen
9.30 en 10.30 uur aan cBPoostinkweg
inschrijven. De training is van 9.30 -
11.45 uur.

P.V. "de Blauwkras"
WedvluchtNoyon, d.d. 21-6-/87:
1. J.A. Eulink, 1,6; 2. G. Nekkers, 2,3;
3. J.W. Bosvelt, 4; 4: D. de/Beus, 5,10;
5. C.Goedhart,7; 6. H.Bbesveld,8,9.
Jeugdcompetitie:
1. Annegeer Hilferink, ij, 6; 2. Ronny
deBeus, 2,3,4,5; 3. MarcelNijhuis, 7;
4. Antoine Derksen, 8, 9; 5. Marcel
Nijhuis, 10.

George Baker
Selection
Het zesde Barchem Muziek Festival
wordt vrijdagavond 3 juli geopend
door de George Baker Selection, de
fameuze groep van Hans Bouwens,
die overal in het land al vele jaren volle
zalen trekt. De twee dames en vier he-
ren zullen alles in het werk stellen om
er in de grote tent aan de Ruurlose-
weg, even buiten het dorp, een fantas-
tische show van te maken.

Na het optreden van Hans Bouwens,
Elly Sloothoofd, Nelleke Brzoskows-
ki, George The('), Jan Hop en de nieu-
we toetsenist Peter Goeman kunnen
de bezoekers nog een dansje maken
op de muziek van het trioTonny Fraas
en zijn Rakkers.

Rockirf Barchem
Zaterdagavond 4 juli maakt de Lo-
chemse groep Ides of May zijn op-
wachting in de grote tent van de firma
Steenge uit Odoorn. Onder de noe-
mer "Rockin' Barchem" storten Ap
Daalmeyer, Maarten Emmen, Peter
Kosstede, Rob v.d. Elskamp en Jeroen
Mense een overvloed van klanken uit
over de hoofden van het, naar ver-
wachting, jeugdige publiek.
Ides of May claimt een eigen geluid,
vooral door, zoals de leden zelf zeg-

gen "de ruw afgewerkte en stevig door
de fuzz gehaalde, stotende gitaarso-
lo's die de muziek een psychedelisch
rock and roll-tintje meegeven". Hoe
het ook wordt verwoord, het streven
van de groep, die in het voorprogram-
ma stond van Vitesse,GoldenEarring
en Mai Tai, zal een perfect en swin-
gend optreden zijn.

Normaal
Het Barchem Muziek Festival 1987
wordt zondagavond 5 juli afgesloten
met een optreden van Normaal. Hoe-
wel Ben Jolink na zijn motorongeluk
in de Atlas-rally de gitaar nog niet kan
hanteren, zal hij vocaal meer dan aan-
wezig zijn. Wie in zijn plaats het ge-
liefde snaarinstrument bespeelt, is op
dit moment nog niet bekend. Wel ze-
ker is, dat ook dit optreden van de
Achterhoekse rockgroep in Barchem,
net als de vorige vijf, een geweldige
happening zal worden.

Kaarten voor de optredens van de
George Baker Selection en Normaal
zijn verkrijgbaar bij de vestigingen van
de Bondsspaarbank in Lochem, Bar-
chem en Ruurlo.
De toegangsbewijzen, in de voorver-
koop gekocht, kosten f 15,-. Aan de
kassa zijn ze een rijksdaalder duurder.
Kaarten voor het optreden van Ides of
May zijn aan de kassa te verkrijgen te-
gen overlegging van drie rijksdaalders.

• Bedrijfseconomisch
adviesburo
W.GrootWassinkB.V.
officiële opening nieuwe
kantoorpand 27 juni a.s.

Het Bedrijfs Economisch Adviesburo
W. Groot Wassink B.V. is verhuist naar
Ruurlo. Het bedrijf, voorheen gevestigd
te Vorden en Zelhem, heeft een nieuw
kantoorpand gekregen aan de Christi-
nalaan la dat zaterdag 27 juni officieel
geopend zal worden door burgemeester
J. Ordelman.

Het bedrijf richt zich voornamelijk op
het begeleiden van bedrijven op het
gebied van het "management totaal"
en heeft zich in de afgelopen zes jaar
goede naam hierin verworven. Sedert
driejaar is er een onderdeel aan toege-
voegd, namelijk de voorcalculatie van
bouwobjecten voor diverse aanne-
mersbedrijven en andere belangheb-
benden. In zijn soort is dit bedrijf
uniek in de regio.
Wim Groot Wassink is, na achttien
jaar in dienst geweest te zijn bij een
middelgroot aannemersbedrijf als fi-
nancieel economisch directeur, in
1981 gestart met een adviesburo. Zijn
gedegen kennis, drie klanten en een
"kaart" computer vormden de basis
van de start. Komende uit het aanne-
mersbedrijf, was het aanvankelijk de
bedoelingom alleen bouw- en aanver-
wante bedrijven als klant te nemen.
Maar door de teruggang in de bouw
en om andersoortige bedrijven toch
niet in de kou te laten staan, heeft hij
inmiddels een ruim geschakeerde
klantenkring opgebouwd.

De bedrijven die van de diensten van
Bedrijfseconomisch adviesburo W.
Groot Wassink B.V. gebruik maken
kunnen kiezen uit een veelvoud van
werkzaamheden. Men kan er terecht
voor bijvoorbeeld het laten verrichten
van de loonadministratie, de begro-
ting, een balans- en resultaten-over-
zicht, een goede bewaking van het de-
biteurenbestand, een exacte kostprijs-
berekening en vele andere zaken die
voor een goede bedrijfsvoering nood-
zakelijk zijn. Met name bij de midden-
en kleinbedrijven ontbreekt vaak vol-
doende kennis op het gebied van het
management, waardoor er enerzijds
op onderdelen wel goede resultaten
worden geboekt, maar die vaak weer
op andere delen van het bedrijf verlo-
ren gaan. "Het is bij de bedrijven vaak
zo dat men op 31 december nog met
het huidige boekjaar bezig is, terwijl
men nog geen notie heeft wat het ko-
mende jaar zal brengen, omdat een
begroting ontbreekt", aldus Wim
Groot Wassink. Meerdere bedrijven
hebben dan ook in de loop van de ja-
ren gekozen voor een totale begelei-
ding door het adviesburo. Naast aan-
nemersbedrijven behoren een me-
taalbedrijf, hobby-centrum, import-
exportbedrijf, scheepverlaadbedrijf
ook tot zijn klantenkring.

Het komt ook voor dat banken het ad-
viesburo inschakelen ten behoeve van
begeleiding van een bedrijf dat dreigt
ten onder te gaan.
"In zo'n geval proberen wij ons in het
bedrijf in te leven, wij maken een to-
taal onderzoek, waarna de zwakke
plekken zichtbaar worden; wij zorgen
dan voor een intensieve begeleiding,

dat kan op een bepaald onderdeel we-
kelijks, maandelijks of per kwartaal
zijn; het geeft ons uiteraard veel vol-
doening om een bedrijf uit een dal te
zien-komen", zegt Wim Groot Was-
sink

Bouwcalculaties
"Het maken van een calculatie op de
achterkant van een sigarendoosje be-
hoort tot het verleden", zegt Herman
L oo ma n, specialist in het maken van
bouwcalculaties, met wie Groot Was-
sink in het verleden acht jaar had sa-
mengewerkt. De aannemersbedrijven
hebben vaak door drukke werkzaamhe-
den geen Ujd voor het maken van calcu-
latiewerk en werkvoorbereiding. Ook in
deze behoefte kan het Ruurlose advies-
buro voorzien. Thans büjken ook archi-
tektenburo-s, woningbouwverenigin-
gen, overheidsinstellingen als gemeen-
te graag van deze diensten gebruik te
maken. "Binnenkort nemen w\j het
nieuwste computerprogramma in ge-
bruik op het gebied van bouwcalculaties
en dan /ün de mogelijkheden nog veel
groter", aldus Herman Looman.
W. Groot Wassink B.V. is een zeer dy-
namisch bedrijf. In zes jaar tijd is het
personeelsbestand uitgegroeid tot ze-
ven full-time en twee part-time mede-
werkers. Het is een bedrijf met mo-
derne faciliteiten omdat men zich er
goed van bewust is dat het diensten-
pakket in de toekomst zondermeer zal
worden uitgebreid. Belangstellenden
kunnen te allen tijde een vrijblijvend
oriënteringsgesprek aanvragen. Wim
Groot Wassink en Herman Looman
zijn graag bereid de vele mogelijkhe-
den die binnen hun dienstenpakket
vallen toe te lichten.
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De eerste klap is 'n daalder waard!

Uw vakantie begint bij

dames-
mode

heren-
modeOPRUIMING

kinder-
mode

jeugd-
mode

MARKERINK
• V O R D E N •

Wekelijks gevraagd:

Slachtvarkens
tegen levende of geslachte notering.
Ook mogelijkheden op kontrakt- en/of financië-
ringsbasis.

- snelle betaling
- eigen biggenvoorziening

van vaste grote fokkers
- goede groei en klassificatie

De prijs is het bewijs. Telefoon 05752-3233

Wij zijn
wegens vakantie gesloten

van 5 t/m 20 juli

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt af 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

AAN DE VERZEKERDEN

ZIEKENFONDS OGZO

ZIEKENFONDS EN SPECIALISTEN
Tussen de overkoepelende organen van de medische specialisten en de
ziekenfondsen is een konflikt gerezen.
Hierdoor hebben een aantal specialisten hun overeenkomst met het ziekenfonds
opgezegd. De mogelijkheid bestaat, dat u van deze specialisten nu zelf de
rekening krijgt gepresenteerd.

In dat geval dient u als volgt te handelen:

- Legitimeert u zich bij ieder bezoek aan de specialist nadrukkelijk als
ziekenfondsverzekerde;

- U hoeft de specialist niet kontant te betalen. U hoeft niets te ondertekenen.
Wij raden u dat zelfs ten sterkste af. Vraag de specialist om een rekening.

- Stuur de originele nota van de specialist door naar het ziekenfonds. Vermeld
op de nota duidelijk uw naam, adres, bank- of gironummer en
verzekeringsnummer.
U dient de van de huisarts te ontvangen verwijskaart met de nota mee te
sturen. (Bij herhalingsbezoek is een verwijskaart niet nodig). Het ziekenfonds
zal de nota na ontvangst zo spoedig mogelijk aan u vergoeden. Er vindt geen
kontante uitbetaling plaats.

- U dient zelf een kopie van de rekening achter te houden.

Er zijn ook specialisten die hun overeenkomst met het ziekenfonds niet hebben
opgezegd. Bij deze specialisten blijft alles gewoon bij het oude. Van hen zult u dus
ook geen rekening ontvangen.

Wilt u meer informatie?

Ons ziekenfondskantoor is elke werkdag kontinu bereikbaar van acht uur
's ochtends tot vijf uur 's middags.
Een speciaal informatieteam zit klaar om uw vragen te beantwoorden. Tot nader
bericht gelden bovengenoemde openingstijden ook voor OGZO's
informatiekantoor in het Streekziekenhuis te Winterswijk. De Ziekenfondswinkel
rijdt de gebruikelijke route.

Ons telefoonnummer: 05470-84444

REGIONAAL ZIEKENFONDS OGZO
GROTESTRAAT 92 - POSTBUS 19
7470 AA GOOR

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

GE MI :i\r
V9RDEN

Burgemeester en Wethouders brengen ter openba-
re kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij besluit van^ juni 1987 nr. LL87.6356-
LL226 hebben goed^Uurd de 4e verordening tot
wijziging van de Kapverordening, vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. 31 maart 1987. Deze verordening
treedt in werking op de dag volgende op die van af-
kondiging.

De verordening ligt vanaf heden gedurende een
termijn van drie maanden ter gemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken, voor eenieder ter lezing
en is tegen betaling der kosten verkrijgbaar.

Vorden, 2 juli 1987.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B. v. Vleuten. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun be-
sluiten van 17 juni 1987, nr. R086.40236-ROV/
G5209 respectievelijk 22 juni 1987, nr. R087.5346-
ROV/G5208 hebben goedgekeurd de door de Ge-
meenteraad bij besluit van 28 oktober 1986, nr. 6
respectievelijk 27 januari 1987, nr. 9 vastgestelde
bestemmingsplannen:
- Nieuwstad-Noord 1986.
- Buitengebied 1982-1986.
De besluiten van Gedeputeerde Staten liggen met
de bestemmingsplannen vanaf 3 juli 1987 geduren-
de één maand voor een ieder ter visie ter gemeen-
tesecretarie.
Voor wat betreft het bestemmingsplan Nieuwstad-
Noord 1986 kunnen de Inspekteur voor de Ruim-
telijke Ordening en zij die zich tijdig met bezwaren
tot zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Sta-
ten hebben gewend gedurende bovengenoemde
termijn schriftelijk beroep instellen bij de Kroon.

Gelet op artikel 29, lid l van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening en de tegen het plan Nieuwstad-
Noord 1986 ingediende bezwaren, is het besluit van
Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring hier-
mee nog niet onherroepelijk terwijl het plan Bui-
tengebied 1982-1986, gelet op genoemd artikel, wel
onheroepelijk is.
Eventuele beroepschriften (in 2-voud) moeten
worden gericht aan H.M. de Koningin en worden
ingediend bij de Raad van State, Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.

Vorden, 2 juli 1987
De burgemeester, voornoemd

Mr. M. Vunderink

1946 1986

Biljartvereniging
K.O.T. VORDEN

heeft nog plaats voor jeugdle-
den. Heb je interesse in biljarten,
bij ons bestaat de mogelijkheid
les te krijgen. Natuurlijk spelen
we ook in de jeugdkompetitie in
het distrikt Doetinchem van de
K.N.B.B.
Leeftijd tot 18 jaar.
Natuurlijk zijn seniorenleden bij
ons ook van harte welkom.

Heb je interesse, bel dan
Andre de Bruijn

tel. 05752-3353.
b.g.g. kun je ook bellen

Arnold Schut
tel. 05752-1363.

WYZOIMOL voor binnen en
buiten. Alles voorradig.

Natuurlijk bij

Uiterweerd
meesterschilder

P.S. de winkel is achterom.

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets me! eigen,familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omge\>ing.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

Dorpsstraat 34, Vordcn. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde d i rekt ie :
Restaurant-Gri l l „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn ui ts tekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw fami l i ed ine r .



De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven
m.i.v. 1 juli 1987

Spaar-Vrij-Rekening

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500-
2500 - - 5000-
vanaf 5000-

Spaar-Plan-Rekening

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000-
25.000- - 50.000-
vanaf 50.000-

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500-
2500 - - 5000-
vanaf 5000-

33/4(was4'/4%)
5 (was5'/è%)

5 (was 5^%)

23/4(was3'/4%)
33/4(was4'/4%)
5 (was 5'^%)

2'^(was23/4%)
33/4(was4'/4%)
5 (was5'/è%)

Rabobank Kinderspaarplan

Rabobank Tienerrekening

Zilvervloot

4% (was 5 %)

4!/2 (was 5 %)

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m. i. v. van 16 juni met '/->% verlaagd:
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening, Spaar-
Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.

wijzigingen voorbehouden

Rabobank 0007

In verband met de zomer-
vakantie begint de verkoop
van de staatsloten 1 week
vroeger.
En wel op maandag 29 juni
en eindigt op vrijdag 10 juli.

Indien u in augustus met va-
kantie gaat kunt u die loten ook
al meenemen!
Openingstijden: ma. t/m vr.,
's morgens van 8.30 tot 12.30
uur, 's avonds van 17.00 tot
19.00 uur.

Hierbij wens ik u allen een fijne
en zonnige vakantie toe.

M. Stoffels, Zutphenseweg 4,
Vorden, tel. 2367.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

met
Televisie

reparaties
==,- direc*

i l naar

uw vakman
—" van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder. Tel. 05752-1000

Als u nog voor de vakantie
aan een andere auto

toe bent, moet u nu nuar
ons toekomen!

Vïr^ _--^ .

DE TUUNTE IS ALTIJD GOED VOOR EEN KOOPJE 7 /
V ,Dames-, Heren-

en Kinderschoenen
k

tot 40% IRTING

Dames blouses
groot assortiment
uitzoeken maar
nu reeds
vanaf 1 Or—

Dames rokken
kom even kijken
nu reeds
vanaf 1 Of ~~

Kinder jacks
diverse modellen
nu reeds vanaf

29,95

^^

Dames jacks
nog slechts
enkele stuks
nu vanaf

29,95
Polo's
unisex modellen
in uni kleuren
nu 2 st.
voor Z5,~
kinderen
2 st. voor

17,50
Heren kolberts
kolberts van
niveau in vele
maten en
modellen,
nu reeds
vanaf /9f —

Dames pantalons
allemaal sterk
afgeprijs nu reeds

vanaf 1 2,50 \

V

Heren pantalons
wol/terlenka
ook ruiten
nu
vanaf Z9,9O

/'̂ L ,_.Jtf
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w Ü
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Opel Corsa 2 drs 12STR'Luxe'zilver-met. 36.000 km

Opel Corsa 2 drs 12STR'Luxe'zilver met. 17.000 km

Opel Corsa 5 drs 12SLS. goud-met. 14.000 km v. 1e eig. ALS NIEUW

Opel Kadett 5 drs 13S'spec'bruin-met. 91.000 km + APK

Opel Kadett Caravan 5 drs 13N'spec'rood 85.000 km LPG

Opel Kadett 5 drs 13N'Luxe'blauw met. 83.000 km + APK

Opel Kadett 3 drs 16S'spec'bruin-met. 55.000 km

Opel Kadett 3 drs 12S'spec'groen-met. 58.000 km + open dak

Opel Kadett Caravan 3 drs 125'spec'geel
Opel Kadett 2 drs 12S'spec'bruin 78.000 km + APK

Opel Kadett 3 drs 13S'Jubileum'zilver-met. 76.000+APK

Opel Kadett 3 drs 16DL.S. wit 65.000 kmTREKH. enz diesel 11-

Opel Kadett 3 drs 12S L.S. wit 56.000 km v. 1 e eig LPG

Opel Kadett 3 drs 16SL.S. zilver-met. 58.000 kmTREKH. enz LPG

Opel Kadett Caravan 3 drs 16S L.S. wit 67.000 km
Opel Kadett 3 drs 16S L.S. wit 18.000 km VEEL ACCESSOIRES

Opel Kadett 4 drs 16S L.S. wit 58.000 km TREKH. enz LPG 6-

Opel Ascona 2 drs 19N bruin-met. 91.000 kmTREKH. enz

Opel Ascona 4 drs 16S wit'Jubileum' uitv.v. 1e eig LPG

Opel Ascona 4 drs 16S blauw-met. 50.000 km Travelier' LPG

OpelRekord4drs2.0SL.S.groen-met.v. 1 e eig. + open dak LPG

Opel Rekord 4 drs 23D Travel Ier7 blauw-met. 62.000 km. diesel

Ford Escort 5 drs 1300 L blauw-met. 69.000 km open dak-trekh

V.W. Polo 3 drs 1100 oranje 80.000 km

V.W.Golf 5 drs 16D wit 105.000 km open dak van particulier diesel 5-

B.M.W.316l800motor2drsrood116.000km + APK

Peugeot 104 G.L 5 drs rood 68.000 km + APK

Fiat Regata 85 5 drs 21.000 km open dak - CARAVAN
trekhaak - zilver-met. + f 5.000,-beneden huidige nw. prijs

Auto's boven f 7500,- met 3 maanden volledige garantie

Inruil en financiering mogelijk!

1987

tramstraat 13-31 tel. 05730-2555

u wordt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

7251

fons Jansen °- -
erkend gas- en watertechnisch

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

TE HUUR: Zomerhuisje aan
B Helse meer. 4 pers.
Tel.:01810-15983.

TE KOOP: nieuwe aardappelen.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel.: 05735-1411.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Stomerij
W. Piepers
B reegraven 24 - Warnsveld
Telefoon 05750-23877

Dekens
per stuk

Wist U dat wij gratis halen en brengen in Vorden.

MN BATAVUS

Winner
Mijn fiets voor alle dag. Naar school werk,
sportclub, boodschappen of sportief er op
uit. Loopt lekker licht voor 'n uitgekiende
prijs. Met roestvrijstalen velgen en banden
met zijreflektie. CAO
In leuke kleuren. Met terugtraprem öÓT,—

Met tromrrtelremmen en 3 versn, 7 \ T,"

Fiets- en Bromfietsspecialist >

REIND ZWEVERIIMK
lekink 8 Tel.: 05753-2888
Hengelo (Gld.) (Centrum)

BATAVUS
kwaliteit onder alle omstandigheden


