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Overeenkomst woonruimte-
verdeling gemeente met
woningcorporatie
De gemeente Vorden en de woningbouwvereniging Thuis Best
hebben een overeenkomst gesloten over de woonruimteverde-
ling van sociale huurwoningen in de gemeente. Deze overeen-
komst houdt verband met de inwerkingtreding van de Huis-
vestingswet per l juli 1993.

Uitgangspunt van deze wet is dat de
direct betrokkenen op de woning-
markt in de eerste plaats zelf verant-
woordelijk zijn voor een goede huis-
vesting. Daarbij staat de zelfredzaam-
heid van de woningzoekende voorop.
De lokale overheid kan daarbij ingrij-
pen, indien er een onevenwichtige of
onrechtvaardige verdeling van woon-
ruimte is of dreigt te ontstaan.
Hoewel de woonruimteverdeling van
de corporatie tot heden geschiedde op
advies van een woning-advies-com-
missie (WAC), waarin de gemeente
deelnemer was leek het partijen goed
om thans een en ander in een overeen-
komst vast te leggen.

Juist met het oog op een evenwichtige
en rechtvaardige verdeling van woon-
ruimte en gelet op het door de provin-
cie bepaalde ruimtelijk beleid waarbij
maar geringe mogelijkheden tot uit-
breiding van de woningvoorraad van
huurwoningen mogelijk zijn, is afge-
sproken met betrekking tot de
inschrijving eti toewijzing van de

huurwoningen voorrang te geven aan
de volgende categoriën:
1. ingezetenen van de gemeente (per-

sonen die 5 jaar onafgebroken in de
gemeente woonachtig zijn);

2. zij, die werkzaam zijn bij een in de
gemeente gevestigd bedrijf (econo-
mische binding);

3. oud-ingezetenen van de gemeente
(personen die tenminste 10 jaren
onafgebroken in de gemeente
woonachtig zijn geweest);

4. personen met een sociale en/of
medische indicatie;

5. doorstroming van goedkope naar
duurdere woningen.

Bij de toewijzing van woningen
wordt rekening gehouden met de ver-
houding belastbaar inkomen — huur-
prijs zoals dat is bepaald in het besluit
beheer sociale-huursector (voor-
schriften voor de woningcorporatie).
De voorrang van genoemde personen
is tot uitdrukking gebracht in een pun-
tensysteem.

Allerhand
in 't Saksenland

In vergelijking tot de rest van Nederland is er
tot op heden nog maar weinig archeologisch
onderzoek gedaan in de Achterhoek.
Opgravingen op wetenschappelijke basis zijn
er weinig uitgevoerd en er valt niet veel over
te lezen.
Dat neemt niet weg dat er op zijn tijd toch wel
wat naar boven komt (zie de musea en oud-
heidkamers) dat de moeite meer dan waard
is. Zoals de hiernaast afgebeelde tranchetbijl.
Deze is vermoedelijk gevonden in de buurt
van Kranenburg. De vinder heeft de bijl aan
wijlen meester Bekker gegeven zonder de
vindplaats te willen noemen, misschien uit
vrees dat het R.O.B, de boel op de kop zou
zetten.

Jammer, want misschien was er op die plaats nog wel meer te vin-
den dat de moeite waard was.

Wat de afgebeelde bijl betreft: volgens kenners stamt deze uit het
Neolithicum (nieuwe steentijd) en is ongeveer 4000-jaar oud. Het
materiaal, waaruit de bijl is gemaakt is Noordelijk vuursteen,
waarschijnlijk afkomstig uit Denemarken. De bijl werd gebruikt
voor het splijten van kleine stenen en wordt aangeduid als een
zeer mooi exemplaar.
Ze is nu in het bezit van de oudheidkundige vereniging 'Oud-Vor-
den1.

H.G.Wullink.

•
ULffE TIN yORDEN

M Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen van vrijdag 16
juli tot en met 29 juli 1993 voor een
ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouder kenbaar maken.

P

••H,EEFTUOUDIJZER?
B EL HET

GEMEENTEHUIS!!

Vanaf heden kunt u het gemeentehuis,
tel. 7474 bellen, als u oud ijzer (was-
machines e.d.) hebt. Voorheen kon u
rechtstreeks bellen met de heer Len-
ting. Deze blijft het oud ijzer nog wel
inzamelen

j1»IEVERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan het volgende
bouwplan:
- het verbouwen en uitbreiden van

een woning op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden,
sektie S, nr. 585 en plaatselijk
bekend Vogelzang 36.

ELDING WET
MILIEUBEHEER

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt vanaf 16 juli 1993 tot en
met 15 augustus 1993 op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en op woens-
dagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur (NB In verband met vakan-
tie is het Dorpscentrum gesloten tot 9
augustus 1993, zodat u tot die datum
een afspraak kunt maken ter secreta-
rie) ter inzage een melding (art. 8.19,
lid 3) van:
- de heer B.G. Reintjes, Mosselse-

weg 16, 7251 KT Vorden voor
gedeeltelijk buiten gebruik stellen
van bedrijfsstallen en mestkelders
vanwege de uitbreiding met een
nieuwe stal.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 5 tot en met 9 juli
jongstleden zijn de volgende verzoe-
ken om een bouwvergunning inge-
diend:
- de heer A. Koster, Zutphenseweg

87 te Vorden, voor het bouwen van
een paardenstal en het verbouwen
van een dierenverblijf op het per-
ceel Zutphenseweg 87 te Vorden;

- de heer M. Bargeman, Strodijk 3
te Vorden, voor het bouwen van
een schuur/berging op het perceel
Strodijk 3 te Vorden.

ASPOORTEN

Er bestaat nog veel misverstand of men bij het reizen naar het buitenland wel of
geen paspoort of toeristenkaart nodig heeft. Als u naar het buitenlancLgaat moet
u altijd in het bezit zijn van een GELDIG REISDOKUMENT. Dit kan zijn een
paspoort of een toeristenkaart. In het buitenland dient het paspoort als een soort
'persoonsbewijs'. Men moet zich, als men bijvoorbeeld bij een ongeluk betrok-
ken is, kunnen legitimeren. Ook voor het opnemen van geld bij banken e.d. in
het buitenland geldt een paspoort als identificatie. Toeristenkaarten worden als
zodanig niet altijd geaccepteerd. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldig
legitimatiebewijs.

Denkt u eraan om tijdig een nieuw paspoort (5 jaar geldig) of toeristenkaart (2
jaar geldig voor een beperkt aantal landen) aan te vragen.

Een nieuw reisdokument kunt u aanvragen bij burgerzaken. U moet 2 recente
zwart/wit pasfoto's meenemen. Het oude paspoort of toeristenkaart moet u inle-
veren. Een paspoort kost: tot en met 15 jaar f 62,-; 16 jaar en ouder f 88,-.De
kosten van een toeristenkaart zijn: tot en met 15 jaar f 17,50; 16 jaar en ouder
f 29,-. Voor het aanvragen van een nieuwe pas of toeristenkaart moet de aanvra-
ger zelf komen.

Voor het bijschrijven van kinderen tot 16 jaar in het paspoort is schriftelijke
toestemming nodig van de ouder in wiens paspoort het kind niet wordt bijge-
schreven. Bijschrijven van kinderen in beide paspoorten is ook mogelijk. De
kosten hiervan zijn f 6,25 per paspoort.

Minderjarigen die een reisdokument willen, hebben schriftelijk toestemming
nodig van beide ouders. Minderjarigen van gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.

Formulieren voor het geven van toestemming zijn verkrijgbaar bij burgerzaken.

NZAMELEN LANDBOUWPLASTIC

Op dinsdag 20, woensdag 2 1 , donderdag 22 en vrijdag 23 juli 1 993 kunt u zwart
landbouwplastic aanbieden van 's-morgens 08.00 uur tot 's-middags 1 5.00 uur.

U moet u strikt aan de inzameltijden houden en het plastic niet de avond van te
voren al op de plaats neerleggen.

Op 4 inzamelpunten kunt u landbouwplastic inleveren:
l . dinsdag 20 juni: Boshuisweg 3 te Wichmond (fam. Rietman);
2. woensdag 21 juni: Deldensebroekweg 2 te Vorden (fam. Regelink);
3. donderdag 22 juli 1993: Joostinkweg 12 te Vorden (fam. Beeftink);
4. vrijdag 23 juli 1 993: Onsteinseweg 2 (werktuigenvereniging MEDO GA).

Het ingezamelde plastic gaat naar een fabriek die het tot nieuw plastic verwerkt.
Deze verwerkingsmethode is veel beter voor het milieu dan storten of verbran-
den.

U moet het landbouwplastic zoveel mogelijk ontdoen van klei en zand om het
gewicht te verminderen. U moet het tot pakketten samengebundeld aanbieden.
Ander afval dan landbouwplastic neemt de inzamelaar niet aan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 18 juli: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Dienst van Schrift en Tafel.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18juliQ.30 uur ds. P.W. Dekker, viering
H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 17juli18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 juli Pastoor
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 17-18 juli dr. Dagevos.
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, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts van zaterdag 17 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 17-18 juli W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maan-
dag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekjeyu// mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 7Ö/U//10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 juli 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 juli Pastoor
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Openingstijden Politieburo
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Weekend

09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN
13.00-18.00 uur
GESLOTEN
09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN

Telefoonnummer meldkamer Apeldoorn: 055-664455



WAT DENKT
U HIER VAN?

Opel Kadett13SLS3-drs., groen

Opel Kadett13NLS3-drs., wit

OpelKadett12SLS5-drs., blauw

OpelKadett13NGL3-drs., groen

OpelKadett16DLS3-drs.,rood

OpelKadett16D stationwagon 5-drs., wit

OpelKadett18SLS3-drs., blauw

Opel Omega 20i Sport 4-drs., grijs

Opel Omega 23D Pearl 4-drs., blauw

Opel Rekord 23D 4-drs., blauw

Opel Manta 2.0i Berlina 2-drs., grijs

CitroënAX1100RE3-drs., rood

Fiat Uno 60S Carara 3-drs., wit

FiatRitmo70CL3-drs., zilver (m)

LadaSamara 1500 5-drs., rood

Peugeot2051100XL3-drs., rood

Renaultl 9 ChamadeGTD 4-drs., zilver (m)

Suzuki Alto GL 3-drs., blauw

Volvo 340 1700DL 3-drs., grijs

Volvo 440 18IGLT 5-drs., wit

77.000 km
134.000 km
149.000 km
128.000 km
134.000 km
129.000 km
144.000 km
153.000 km
98.000 km
186.000 km
133.000 km
58.000 km
93.000 km
155.000 km
59.000 km
50.000 km
81. 000 km
18.000 km
90.000 km
120.000 km

10-1986 9.800,-
1-1987 12.750,-
3-1987 12.900,-
1-1987 12.950,-
1-1987 12.900,-
2-1987 12.500,-
1-1989 14.900,-
1-1987 17.500,-
6-1990 21.800,-
1-1985 6.450,-
6-1983 9.850,-
2-1987 7.650,-
1-1988 9.900,-
9-1987 8.900,-
5-1990 11.950,-
3-1989 15.250,-
2-1991 22.400,-
11-1991 11.750,-
4-1986 9.250,-
11-1990 22.800,-

Bezoek voor nog meer keus onstfnunruilwagenpark

VAN DER KOOI OPEL-GM

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

ZOMERAANBIEDING

9 VERSCHILLENDE SOORTEN

BOSVRUCHTEN
In één vlaaitje

met Zwitserse room en een toefje slagroom

LEKKER HÉ!

DIT WEEKEND: voor maar IjUO

* * * * * * * * * *

ÉCHTE TWENTSE:

KRENTEWEGGE

SNEETJES VOOR 2,50

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

****

Argenteinse
steak

Pittig gekruid rundvlees.

Bakken als biefstuk.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «uo 7,95
Grove verse worst 1 kno 9,95
Vlindervinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti MG 12,50
Bretons gehakt 1 kno 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Tjap Tjoy
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Argenteinse
Steak
100 gram 2,45

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Magere
Runderpriklapjes
500 gram 8,45

Rundvleessalade
500 gram 4,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

Ratti 3 haalt wegens
vakantie niet op
zaterdag 24 juli,

maar op 31 juli het
oude papier op.

Man met de blauwe
aanhanger.

SEEGERSDREMPT Zomerweg^

Hetskelterhuis van de Achterhoek

kindertrap-
skelters in
alle maten

Heeft grote keuze in:

Telefoon
08334-72722

INFINITY

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

BREAK & SPECIAL ACT
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOE
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Volop
BOERENKOOL-

2 bos
BLOEMEN

8,95 naar keuze

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Burg. Galléestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in aen oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 1' WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 1 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN
^^ ^^ ^^ m

TOT 60% KORTING
legen inlevering van

deze coupon ontvangt u
nog eens

^ 4*tet de ^W och

KARPETTEN
vanaf

199,

MERKTAPIJTEIU
| FORSE KORTING

GELEGD

Romana
Kwaliteitsfauteuil, leder, kleur aubergine

Rekenvoorbeeld:
2.495,-

-1.165,-
Normale prijs
Opruimingskorting

Opruimingsprijs 1.330,'
10% extra couponkorting — 133,-

Speciale
prijs 1.197

EXTRA
OP REEDS AFGEPRIJSDE

ARTIKELEN
Maximaal 1 coupon per aankoop. AHeen
geldig op reeds afgeprijsde artikelen, /v-x-i \-^\

Co
CeWIg t/m 15 aug. 1993

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Opslag voor latere levering mogelijk

Uit voorraad leverbaar

Aanbieding geldig t/m 15 augustus 1993

Zolang de voorraad strekt

Interieur waarborg



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Femke

Zij is geboren op 7-7-1993.

Gerard en Ans Buunk

Handwijzersdijk 7A
7255 MJ Hengelo (Gld.)

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

Nathalie Bernadet

Wij noemen haar

Nathalie

Bert en
Anita Beek-Lichtenberg
Marloes, Sharon

7 juli 1993
HetGulikIO
7251 CS Vorden

Heel blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Evie
Zusje van Freek en Anne.

Marloes en Titus de Klein

7 juli 1993
Beeklaan 13
7234 SK Wichmond

Felicitaties, kaartjes, planten,
kado's en een fantastisch
huwelijksfeest. Zonder jullie
was het lang niet zo leuk
geweest. Allemaal heel harte-
lijk bedankt.

Laurens en Yvonne
Besselink-Jimmink

Hoetinkhof 195, Vorden

Allen hartelijk bedankt, die van
ons 40-jarig huwelijksfeest
zo'n mooie dag hebben ge-
maakt.

Dini en Wim Breuker

't Enzerinck
Almenseweg 58, Vorden

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, kado's, bloemen en
kaarten, die wij ontvingen bij
ons 40-jarig huwelijksfeest.

B. Wunderink
J.B. Wunderink'Rosse!

P urloseweg 85, Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

• TE KOOP: garage kantel-
deur (nieuw), lichte lak-
schade, f 375,-. Tel. 05735-
2998.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• Kringloopbedrijf 'de Cirkel':
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• TE KOOP: zonnehemel,
12-lamps, weinig gebr. incl.
vloerstandaard, verplaatsing
boven bed, nieuw f 1.450,-, nu
f 750,-. Tel. 05753-1162.

• Wie heeft mijn bodywar-
mer in camouflagekleuren
gevonden? Judah Bolink, B.
v. Hackfortweg 42. Tel. 2769.

• TE KOOP: ca. 2 ha gras, 2e
snede voor stalvoederen of
inkuilen aan de Almenseweg,
nabij kasteel Den Bramel. Inl.
05752-1776.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. F. v. Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden. Tel.
6408.

Dat was inpakken en
wegwezen.

VERHUISD:
van: Zutphenseweg 91

(Leemgoor)

naar: Insulindelaan 36

Fam. Schouten en buren,
allen bedankt voor de fijne

tijd, die ik bij jullie gehad heb.

Mien Brouwer-Bosch

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mee, dat na een liefdevolle
verzorging in verzorgingshuis 'De Wehme' rustig
is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en
oma

Johanna Maria Lebbink-
Beerthuizen

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden : F.J. Lebbink
Lievelde : J.R. te Brake-Lebbink

H.J.W. te Brake
Martijn en Harald

Keijenborg : A.J. Wissink-Lebbink
J.E.J. Wissink

Patricken Inge
Thomas

Vorden : B.H. Lebbink
E. Lebbink-Pellenberg

Wendy, Ricardo en Maikel

7 juli 1993
Nieuwstad 32/26
7251 A J Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op maandag 12 juli op de R.K. Begraafplaats te
Kranenburg.

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt zich de Here over wie Hem vrezen. Ps. 103:13

De Here nam tot zich, Zijn kind, mijn lieve man,
onze vader en opa

JOHANNES VOSKAMP

* 8-12-1915 f 10-7-1993

Wij zijn dankbaar voor alle jaren samen.

J.H. Voskamp-Wonnink
Diny Gille-Voskamp
Ary Gille

Peter, Hans, Thea
Mieneke Bout-Voskamp
Sjoerd Bout

Dieke, Johanna
Willie Velhorst-Voskamp
Henk Velhorst

Annemieke, Rik

Koekange

Vorden

10 juli 1993
'De Poeiert'
Galgengoorweg 3,7251 JC Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 15 juli a.s. om 11.00 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Vorden, waarna aansluitend om 12.00
uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Geen bloemen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons trouwe lid

Mevr. R. van den Berg-de Boer

Zij was 44 jaar lid van ons koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 29 juni 1993
een verdeelbesluit woninggebonden subsidies voor
1993 heeft genomen en daarbij in principe subsidie
terbeschikking heeft gesteld voor:

a. 4 sociale huurwoningen aan 'de Laegte' in Addink-
hof;

b. 4 sociale huurwoningen in plan 'de Wogt 1993'
Wichmond;

c. 2 sociale koopwoningen in Kranenburg.

Bij het niet doorgaan van één of meer van de hiervoor
genoemde plannen of bij extra bouwmogelijkheden in
verband met een lage rentestand zijn burgemeester
en wethouders bevoegd het verdeelbesluit, met
inachtneming van het Besluit Woninggebonden Sub-
sidies 1993, te wijzigen.

Vorden, 15 juli 1993.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling. '

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
terinzagelegging beschikking (art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 16
juli 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur (na
afspraak kan de beschikking worden ingezien buiten
kantoortijd, enwel op de gemeentesecretarie, van-
wege vakantiesluiting van het Dorpscentrum) ter
inzage de beschikking op het verzoek van:

1. Woningbouwvereniging 'Thuis Best', Spalstraat
41, 7255 AB Hengelo Gld voor het oprichten en in
werking hebben van een inrichting voor machinale
houtbewerking met magazijn en kantoor op het
perceel Schoolstraat 11A te Vorden;

2. de heer R. Groot Jebbink, Almenseweg 41, 7251
HN Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
op het perceel Almenseweg 41 te Vorden en

3. de heer B. Reintjes, Mosselseweg 16, 7251 KT
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
op het perceel Mosselseweg 16 te Vorden.

De strekking van deze beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met toekomstige ont-
wikkelingen voor de milieubelasting van de inrichting
zelf en de ontwikkelingen in de directe omgeving is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-beschikking.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State een maand vanaf de datum van terinzageleg-
ging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling,
postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van
genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht ver-
klaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.

Vorden, 13 juli 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

E//y Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - VORDEN - Tel. 3773

Jonge Kaas

KaaS mosterd of tuinkruiden

PaSSGndalO voUe kaas met zachte smpak

8.98
7.

Petri Kruidenkaas
100 grom

Versgebrande Pinda's
500 gram ,

Schwarzwalder Schinken
100 gram .—

Komkommersalade
per 100 gram _

Griekse Yoghurt met vruchten
bakje nu .—-

Elke dag vers gebakken broodjes, stokbrood,
saucijzebroodjes en ragoütbroodjes.

]

2

1

69
75
75
69

OOGVERBLINDENDE PRIJZEN

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
mw. M. Aartsen-den Harder.

KINDERSCHOENEN v.a. 39,-

(Diverse merken en modellen)

WOLKY SANDALEN nu 129,-
CACIQUE Damesschoenen 69,-
COLLY SANDALEN v.a. 59,-
Ll N N EN GYM PEN 10,-, 20,-en 30,-
ZAAL-SPORTSCHOENEN v.a. 25,-

HEREN SANDALEN 69,- en 99,-
DAMESPUMPS v.a. 69,-
RESTANT KINDER-
SANDALEN 49,-759,-
DIVERSE BADSLIPPERS 7,50
HERENSCHOENEN v.a. 79,-

DAMES-SANDALEN v.a. 79,-
RESTANT WERK-
SCHOENEN nu 75,-
HEREN-MUILEN 29,-+ 49,-
SPORT-SOKKEN 36/46

3 paar voor 10,-

Tonny Jurriëns
~J>- '̂ AUTOSCHADE i

HERSTELBEDRUF l

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Restant zomer-riekers pp - op nu 99,-

IE5EN
SCHOENMODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4

.•VORDEN

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEWAN

DE
ECHTE

BAKKER

RITERATEN

13,75500 gram

GEBRADEN

SPARE-RIBS

500 gram 4,98
LEVERKAAS

0,89100 gram

SPECIAL:

KRUSTEN-
BRATEN
100 gram

2,75

VLEESWAREN
SPECIAL:

LUXE
BEIERSE

BRAADWORST
100 gram

1,50

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

EXPORT TOMATEN

VLEESTOMATEN

PER KILO

1,95 APPELFLAPPEN
NU voor 1,45

ROOMBOTER
CROISSANT

GROTE KROP

IJSBERGSLA 1,25
MAANDAG

19 JULI:

PANKLARE

Spitskool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
20 JULI:

PANKLARE

Bamie-
groente

500 gram 1 fcO

WOENSDAG
21 JULI:

PANKLARE

Andijvie

500 gram 1 fcO

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

0,89 per stuk

WIEKENBROOD
brood van de molen

2,80

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



^ZOMERFEEST IN VORDENy

ff
VORDEN

Dorpsstraat 10-VORDEN

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM
ZEVENAAR - LICHTENVOORDE

. IN DE ZAAL
DONDERDAG \ 20.30 uur

IN HET CAFÉ
19.00 uur:

OP HETTERRAS
18.00 u u r:

•RAINBAND
HANSKA DUO
NOT BE 'HOVÜN

VRIJDAG

23
JULI

IN HET CAFÉ
20.30 uur:

HANSKA DUO
7 AT F R D AG i '&% l N D E Z AA L
^Al C ¥ ^ 20.30 uur:

24
JULI

IN HET CAFÉ
20.00 uur:

IN DE TUIN
20.00 uur:

•RAINBAND
HANSKA DUO
FUNBOXI !N
BARBECUE

VOORVERKOOP: DONDERDAGf 9.- / ZATERDAG f 15.-

DUBBEL VOORDEEL

179r NU

DAMES ROKKEN
115,- 189,- NU 2v%149.-

PYAMA'S& NACHTHEMDEN
NU 2HAIEN l BETALEN

JONGEMODE
* E$$ENTIQ - FRAPP NU

moclecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

AANBIEDING
Plavuizen, grijs, afm. 22x22 cm van f 79,65 p/m2 voor f 40,00

Plavuizen, 3 kleuren, afm. 30x30 cm .... van f 45,60 p/m2 voor f 40,00

Wandtegels, 3 kleuren, afm. 20x25 cm . van f 32,50 p/m2 voor f 29,00

Wandtegels, afm. 20x25 cm van f 34,95 p/m2 voor f 30,00

OP=OP
ALLES 1<> SOORT

Tijdens de BOUWVAK zijn wij GESLOTEN van

22 juli t/m 9 augustus
OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vorclcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

fashion

Op woensdag 14 juli starten
wij om 9.30 uur met de

i.iMi^MlMB

Alle zomer kleding is nu
nog sterker (Afgeprijsdl

ECHTE
Loop nu even binnen, want het loont zeker de moeite.

ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wij gooien de beuk er weer in!

NET EFFE GEZELLIGER
Flitsende Diskotheek
Bruin Café
Gn'eks Romeins Terras

WOENSDAG UenVRIIDAG 1 6 JULI
een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met het
• • J%MSK^m D WO met de ex-Normaal drummer jan Manschot

ZATERDAG 1 7 EN ZONDAG 1 8 JULI
voor het 21e jaar het grandioze

TUINFEEST met BARBECUE
vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie O M E G A S H O IHf BAN D

Zondagmiddag na de optocht speelt in onze tuin O N EG A SHOW BAND

+ speciaal gastoptreden van de Bandparodist Entertainer JOOP STROOP
en ook 's avonds vanaf 20.30 uur met als speciale gastartieste

de talentvolle Engelse zangeres LOUIS/\

Zondagmiddag vrije entree.

Tijdens de kermis is onze diskotheek alle avonden vanaf 20.30 uur geopend.

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

café-bar-diskotheek "DE ZWAAN"
gelegen nabij het lunapark - Spalstraat 3, Hengelo Gld.

U/T, GOED VOOR U! Fam. Waenink en medewerkers
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Joop Boerstoel wint 'zilveren
dirigeerstok'
Joop Boerstoel uit Vorden heeft vrijdagavond jl. de 'zilveren
dirigeerstok' gewonnen tijdens de finale van de zevende Inter-
nationale Dirigenten Westrijd, welke plaatsvond in het kader
van het twaalfde Wereld Muziek Concours te Kerkrade.

Internationale tournee: Nieuw programma 'Choose right'!

The Young Continentals

Samen met de Koninklijke Militaire
Kapel uit Den Haag voerde hij 'Cap
Kennedy' uit, geschreven door de
Franse componist Serge Lancen.
Deze finale was de afsluiting van een
enerverende week, waarin maandag
en dinsdag de voorronde plaatshad-
den en waar 24 kandidaten een voor
het orkest onbekend werk moesten
instuderen, gevolgd door een halve
finale met 8 overgebleven dirigenten.
In deze halve finale werd de interpre-

tatie beoordeeld en tevens de directie-
techniek. De drie finalisten, waaron-
der dus Vordenaar Joop Boerstoel,
waren donderdag te gast in Den Haag
ter voorbereiding op de finale, welke
op vrijdag werd afgewerkt in de ruim
1500 toeschouwers gevulde Rodahal.
De gouden dirigeerstok werd gewon-
nen door de Spanjaard Miguel
Rodrigo en het bronzen exemplaar
was voor Ingeborg Stijnen uit Lim-
burg.

Rondleiding
Gemeentehuis
voor Senioren
Op vrijdag 13 augustus a.s. zal er op
het gemeentehuis een bijzondere
rondleiding worden gehouden. Die
wordt georganiseerd in het kader van
het 'Jaar voor de Ouderen' en is dan
ook speciaal bestemd voor de senio-
ren. Twee ervaren gidsen staan klaar
om alle 55-plussers te ontvangen en
rond te leiden. Voor een kopje koffie
wordt gezorgd. Alle ouderen, waar-
van velen kasteel Vorden nog hebben
gekend als kasteef, ruïne en als
gemeentehuis zijn welkom. De rond-
leiding wordt 's middags gehouden.
Om ongeveer te weten hoeveel perso-
nen aan deze rondleiding zullen deel-
nemen, is het prettig als u zich even
van te voren op wilt geven bij de
SWOV die deze activiteit heeft geor-
ganiseerd. Het telefoonnummer is
3405 (alleen 's morgens).

Fotowedstrijd
'Beeldschoon
Vorden'
Zoals bekend heeft de SWOV in het
kader van het 'Jaar voor de Ouderen'
een fotowedstrijd georganiseerd met
als thema: Beeldschoon Vorden.
Iedere 55-plusser wordt uitgenodigd
daaraan mee te doen en foto's in te
zenden voor 15 september a.s. Het is
dus de bedoeling dat u foto's maakt en
inzendt van Vorden en omgeving.
Ook gasten die hier met vakantie zijn,
kunnen aan deze wedstrijd meedoen,
mits ze tot de genoemde leeftijds-
groep behoren. Er zijn aantrekkelijke
prijzen beschikbaar gesteld door de
SWOV en Foto Wilhelmina in Vor-
den. Een wedstrijdfolder is beschik-
baar bij het kantoor van de SWOV
(alleen 's morgens), het VVV-kantoor
op de Markt en bij Fotohandel Wil-
helmina in de Dorpsstraat. Wie dit
opgeeft kan met zijn of haar foto-
inzending ook deelnemen aan de lan-
delijke fotowedstrijd 'Beeldschoon
Nederland'. De foto's worden dan
doorgezonden. Voor deze landelijke
fotowedstrijd is een prijzenpot van
f 50.000.-beschikbaar.

Over wat er in de
\'ordense b ib l io theek te beleven is

Boeken-
buitenkans
Twee keer in het jaar ruimt de biblio-
theek boeken op die niet meer actueel
zijn of op een andere manier overtol-
lig zijn geworden. Het zijn vaak aan-
trekkelijke romans, boeken over aller-
lei interessante onderwerpen en ook
veel kinderboeken. Al een aantal
jaren is het een goede gewoonte deze
opruiming o.a. te houden tijdens de
braderie die 's zomers in de Dorps-
straat wordt georganiseerd. In een
grote kraam liggen honderen boeken
waarin door velen geestdriftig wordt
gesnuffeld. Want een boek dat niet
meer in de collectie past, kan vooreen
ander waardevol zijn omdat het

onderwerp hem of haar interesseert.
En waar kun je voor zo weinig geld
een leuke collectie lees- of kinderboe-
ken in je bezit krijgen?
Dit jaar staan we volgende week op
22 juli weer vlak voor het bibliotheek-
gebouw. Omdat in die periode de
kraam vanuit de bibliotheek regelma-
tig met nieuwe boeken wordt aange-
vuld, is er een steeds wisselende col-
lectie en zijn er voor liefhebbers ook
steeds leuke koopjes te vinden. Ver-
geet dus niet, als u volgende week
donderdag naar de Vordense braderie
gaat, even een bezoek te brengen aan
de boekenkraam van de bibliotheek.
Zoals bekend beschikt de bibliotheek
ook over een ruime collectie compact
discs. En ook in die collectie bevin-
den zich titels die overtollig zijn en
dus opgeruimd worden. Voor fans van
bepaalde artiesten en verzamelaars
hebben ze echter nog een grote
waarde. Omdat ze zijn afgeschreven,
worden ook de c.d.'s voor een erg aan-
trekkelijke prijs aangeboden. Omdat
de c.d.-voorraad beperkt is en alle
titels vanaf de start beschikbaar zijn
voor de verkoop, is het voor liefheb-
bers dus wel verstandig tijdig hun
keus te maken.

Overigens is het misschien wel aardig
hier nog te vermelden dat deze 'uitver-
koop' van boeken en c.d.'s mogelijk is
omdat elk jaar van de ruim 25.000
boeken en c.d.'s, waarover onze
bibliotheek beschikt, ongeveer 2.000
titels worden afgeschreven. Dat
gebeurt omdat de boeken te intensief
zijn gebruikt, niet voldoende worden
geleend of niet meer actueel zijn. En
omdat er ruimte moet worden
gemaakt voor nieuwe aankopen; er
worden per jaar ongeveer 1500 titels
aangekocht. In 1992 werden iets meer
dan 100.000 uitleningen verricht, wat
wil zeggen dat elk boek of c.d. gemid-
deld vier keer per jaar wordt uitge-
leend. Van de 8300 inwoners van
onze gemeente (inclusief Wichmond)
zijn 3200 personen ingeschreven als
gebruiker (als betalend volwassen lid
of gratis jeugdlid). Op de circa 4.000
huishoudens in onze gemeente bete-
kent dit dat een erg hoog percentage
van de gezinnen gebruik maakt van de
diensten van de bibliotheek.

Dagboekanier

Nationale collecte
epilepsie-
bestrijding
De collecte van het Nationaal Epilep-
sie Fonds 'De Macht van het Kleine',
die van 28 juni tot en met 3 juli 1993
plaatsvond, heeft in de gemeente Vor-
den f 6.283,50 opgebracht.
Met de opbrengst van deze collecte
kan daadwerkelijk aan de toekomst
van kinderen met epilepsie worden
gewerkt. Op wetenschappelijk gebied
kunnen zaken nader worden onder-
zocht. Extra voorlichtingsmateriaal,
speciaal gericht op kinderen, kan wor-
den ontwikkeld en bijgedragen kan
worden aan zaken als ontspanning en
recreatie, kindervakanties en speciaal
onderwijs.
Namens deze kinderen, hartelijk dank
aan alle gevers en medewerkers!

De collecte voor Epilepsiebestrijding
heeft in de kerkdorpen Vierakker en
Wichmondf 1.722,-opgebracht.
Gevers en collectanten hiervoor har-
telijk dank.

Nederland heeft een nieuw geluid in 1993: The Young Conti-
nentals. Voor de tweede keer in Nederland brengen zo'n twin-
tig tieners in leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar, een eigen-
tijds programma, dat de jeugd van vandaag op het lijf geschre-
ven is. Een idee waar de tijd rijp voor blijkt te zijn, gezien de
positieve berichten die The Young Continentals n.a.v. hun eer-
ste tournee ontvingen.

Sinds 25 jaar presenteren de Conti-
nental Singers op hun geheel eigen
wijze gospelmuziek over de hele
wereld. Deze bekende groep, 's we-
relds gospelkoor No. l, krijgt nu
navolging in een tienergroep: The
Young Continentals.
Voor de tweede keer — zijn hun favo-
riete liederen samengepakt in een één
uur durend programma dat bruist van
energie. Een programma vol zang en
choreografie dat wordt uitgevoerd
dóór tieners... vóór tieners. Dit alle-
maal in e^^fciuziekstijl waar de jeugd
van vandSg naar luistert... dus een
dijk van een gospelprogramma!
Dit boeiende concert zullen kinderen
en tieners niet snel vergeten. Jonge

mensen kunnen leren over de posi-
tieve keuzes die zij kunnen maken...
en de garantie dat het leven als
schoolgaande jeugd telt!
Juist omdat de tour in de vakantiepe-
riode plaatsvindt, wordt extra veel
publiek verwacht, zeker gezien het
enorme respons in 1992. Al met al een
unieke belevenis voor het hele gezin.
De gegevens voor het optreden van
The Young Continentals in deze regio
zijn: dinsdagavond 27 juli, Zelhem,
de Betteld, Aaltenseweg 11. Gratis
toegangskaarten zijn verk^Èbaar bij
Camping de Betteld, AalterWweg 11.

Informatienummer:
1935.

08342-2528/

'De Graafschap-
rijders'
Onder leiding van wedstrijdleider
Gerrit Arfman hebben 26 leden van
de motörclub 'De Graafschaprijders'
op het 'Delden'-circuit een onderlin-
gen clubwedstrijd gehouden.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen: 1. William Groeve,
Voorst 40 pnt.; 2. Ferdy Klein Brinke,
Vorden 34 pnt.
Super-klasse: 1. Peter Lenselink,
Eefde 37 pnt.; 2. Stephan Braak-
hekke, Vorden 35 pnt; 3. Marcel Bul-
ten, Vorden 32 ptn.; 4. Winant Hoe-
nink, Vorden 26 pnt.; 5. Lubert Lense-
link, Eefde 22 pnt.
Rekreanten: l. Gerrit Pardijs, Vorden
40 pnt.; 2. Joop Wuestenenk, Zelhem
34 pnt.; 3. Freddy Versteege, Hengelo
30 pnt.; 4. Hans de Gier, Hengelo 23
pnt.; 5. Jan Groot Enzerink, Vorden
22 pnt.
Door bloemenhuis Dijkerman waren
voor de winnaars bloemen beschik-
baar gesteld, die na afloop door voor-
zitter Joop Wuestenenk werden aan-
geboden.

RV. Vorden
Leden van de P. V. Vorden hebben aan
diverse wedvluchten deelgenomen.
De uitslagen waren: Lommei 119 km
- J. Eulink l; C. Bruinsma 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8; Compiegne 386 km — C.
Bruinsma l, 6, 7, 10; G. en H. Boes-
veld 2, 5; H. Stokkink 3; J. Eulink 4,
9; Dax 1082 km — G.J. Oldenhave l,
3,4,7,8,10; A. Jurriens 2,9; F. Hum-
melink 5; C. Goedhart 6.

Primafietsweer
tijdens Vierdaagse
De deelnemers aan de deze week
gehouden Avondfiets vierdaagse heb-
ben het getroffen. Elke avond prach-
tig fietsweer. De bijna 300 personen
die aan deze vierdaagse hebben
meegereden bereikten allen 'heel-
huids' de finish. Geen problemen
onderweg, zodat de altijd parate
EHBO-ploeg zich uitsluitend kon
bezighouden met het regelen van het
verkeer op de kruispunten.
De deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden, t.w. 20 of 35 kilome-

ter per avond. Op de slotavond werd
richting Baak gefietst. Direkteur G.
Bloemendaal van het administratie-
kantoor De Regt, Bloemendaal &
Wiegerinck reikte een beker uit aan
de groep Hackfort. Met 50 deelne-
mers waren zij de grootste groep van
dit fietsevenement.
André Knoef, voorzitter van Jong
Gelre, bedankte na afloop de deelne-
mers, alsmede de EHBO. Als herin-
nering aan deze 15e editie van de
Avondf iets vierdaagse van Jong Gelre
kregen alle deelnemers een medaille
uitgereikt.

3x Winst voor
Rudi Peters
Nadat Rudi Peters woensdag de ronde
van Vorden op z'n naam schreef,
behaalde hij het afgelopen weekend
nog weer 2 overwinningen. Zaterdag
behaalde hij de overwinningsbloe-
men voor nationaal kampioen Jac v.
Kessel. In deze wedstrijd ontstond al
snel een kopgroep van 12 renners met
daarin alle favorieten. Peters klopte V.
Kessel nipt.
Bij de Amateurs A startte Martin
Wijers en behaalde een 20e plaats.
Ook Jan Wullink vertrok hier, hij
werd in deze zware cours lle. Win-
naar werd plaatselijk favoriet Herman
Reesink.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Veur 'n veertien dage trugge bu'w met 'n stel luu op excursie ewes. Neet zo
heel wiet vot gelukkug, wi'j woü'n wel 's wetten hoo de stall'n veurde var-
kens en alles wat daor zo bi'j heurt emaakt wier'n en daorveur ko'w bi'j
Wolbrink Stalinrichting trechte. Jonge, jonge, daor wöd wat veur mekare
espiekerd en 't grei wöd zowat oaver de hele weald gebruukt. 't Is allemaole
heel modern en bi'j de tied wat zee daor maakt, 'n Boer hoeft haos neet
meer nao de varkens te kiek'n a'j dat allemaole zo ziet. Elk varken 'n chip
in de oorne zodat e helemaal met e computer wöd evoerd en groot ebracht,
allemaole afgepaste posjes, neet de volle en neet te weinig.
Dat mossen ze met ons mensen ok maor 's doon. Elk zien afgepaste posjen
zodat e niks te volle kreeg. Dan waarn de ziektekosten metene un stuk lee-
ger, net zo goed as de hart- en vaatziekten en de platvuute. En 'n berg afval
was misschien wel un tiende van now. En dan ha'w ok nog genog oaver
veur die luu die 't volle slechter heb as wi'j.
En dan natuurluk de asylzuukers 't zelfde as wi'j, ok 'n chip in de oorne as
zee 't land binnenwoll'n en eur vetell'n dat zee ok 't zelfafgepaste posjen
kregen as wi'j. Dan ha'w, denk ik, gauw de helfte minder luu onderdak te
veschaffen. En dan ko'w de luu uut Bosnië, en ok andere landen waor 't een
brok ellende is, op un fatsoenlukke meniere helpen. De oplossing is dus
heel simpel maor zo wiet zal 't wel nooit komm'n.
Zo a'j ok wel 's denkt dat 't in Bosnië nooit meer vrea wöd. Argens neet zo
vewondeluk a'j de mensen umme ow hen bekiekt. Veurugge wekke kekke
wi'j nog effen bij Café Uenk achter de deure hen. Daor hadd'n ze in de
lente achter 't café un grootfees vanweage 't honderjaorug beslaan, 't Ging
d'r gezellug hen in de lente en iederene had schik. Behalven un paar buur-
luu, die stonn'n buuten te raozen en te tier'n dat 't zo'n lawaai was in de
buurte. Zee hadd'n de pelietsie al twee keer ebeld, maor die wol neet
komm'n, die waarn wel wiezer. 't Wasjaopas half elf en zee hadd'n vegun-
ning tot twaalf uur, niks an de hand dus.
Jammer dat t'r zo weinig vedraagzaamheid is onder de mensen. Van café
Uenk heur i'j nooit dat t'r iets mis geet ofvekeerde dinge gebeurt. Meugt ze
dan ens in de honderd jaor 's un keer wat lawaai maak'n? Maorjao, van
die 'pradd'n' en 'naölders' hol i 'j toch altied bi 'j ons in d'n A chterhook.

H.Leestman

Peter Makkink behaalde een 3e plaats
in Doetinchem achter Ronald Withag.
Winaar werd Edwin Ophof uit Raalte.
Dezelfde Makkink werd dit weekend
7e in de Ronde van Markelo. Een
teken dat Makkink op dit moment in
vorm is.
De Ronde van Borculo afgelopen
zondag was ook weer goed voor de
RTV-ers. Rudi Peters won zijn 5e
cours voor dit seizoen. Hij kwam al
snel in de wedstrijd in een kopgroep
van 8 renners, hieruit reed hij in de
laatste ronde weg om zo winnaar te
worden.
Ook de junioren van de RTV reden
verdienstelijk. Vordenaar André Bar-
geman behaalde een 9e plaats en
Edwin Maalderink werd 10e. Bij de
Amateurs A behaalde Vordenaar Jan
Weevers een knappe 4e plats. Ook
Peter Makkink stond aan de start en
ook hier eindigde hij van voren, een
16e plaats was zijn deel. Ook was
voor hem in Nijverdal nog een 9e
plaats weggelegd.
Aanstaande zaterdag zijn diverse ren-
ners te bewonderen in de Ronde van
Steenderen, hier wordt een combina-
tiewedstrijd Amateurs A + B verre-
den. Hier behoren de RTV-ers zeker
tot de favorieten.

JULI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

15 VVV,spookrit
15 W V, bezichtiging kasteel
15 VVV,viswedstrijd
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
16 Zwembad, Zwemlessen
17 VVV, fietstocht
19 W V, bezichtiging Kasteel Vorden
19 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
20 VVV,spookritperfiets
20 W V, bezichtiging Pinetum
20 VVV.huifkartocht
20 VVV, lezing Hackfort,

Natuurmonumenten

Verkrijgbaar bijBleumink Twe.ewielers

Comfortabel fietsen met
Action Saddle Pad
De Action Saddle Pad dankt zijn bijzondere eigenschappen
aan Akton, een visco-elastische polymeer, die in de medische
sektor al jarenlang met succes gebruikt wordt bij patiënten
tegen doorliggen/-zitten.

Akton is géén vloeistof, gel of sili-
cone, maar een synthetische rubber
die zich gedraagt als een vloeistof,
maar die niet kan uitlekken!

Het is een uniek produkt met een

gegarandeerde werking. Elk zadel
wordt comfortabel. Naden of ribbels
van kleding zijn niet meer voelbaar.
Geen huidirritatie: écht leder. Schuift
niet op het zadel door anti-slip Neo-
prene. Fantastische schokbreker.

20 Zwembad, Zwemlessen
21 ANBO, lange fietstocht
21 VVV, verhalen onder de Lindesc

molen
21 Zwembad, Proefzwemmen
21 Welfare, werk uitdelen'de Wehme'
21 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
22 VVV,spookritperfiets
22 VVV, bezichtiging Kasteel Vorden
22 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
22 t/m 24 Kermis
23 Zwembad, Zwemlessen
24 VOV en V V V, waterfestijn
24 Zwembad, Diplomazwemmen
25 Zomerfietstocht,VRTC'de

Herberg'
26 W V, bezichtiging Kasteel Vorden
26 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
27 VVV,spookritperfiets
27 VVV,huifkartocht
27 V V V, bezichtiging Pinetum
27 Zwembad, Zwemlessen
28 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
29 Staringavond, Kapel Wildenborch
29 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
30 Zwembad, Zwemlessen
31 Zwembad, Jeugdrecreatiespelen

en Zomeravondzwemmen

AUGUSTUS:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

2 ANBO, klootschieten op
'de Goldberg'

3 Zwembad, zwemlessen
4 ANBO, korte fietstocht
4 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
5 Staringavond, Kapel Wildenborch
5 Zwembad, aquarobic en jogging
6 Zwembad, zwemlessen
7 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
8 IndeReep'n.koetsendagmet

historische rijtuigen
8 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
9 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

10 Zwembad, zwemlessen
11 Zwembad, 50+zwemmen i s.m.

SWOV
11 Zwembad, proefzwemmen
12 Zwembad, aquarobic en jogging
13 Zwembad, zwemlessen
13 V V V, rondleiding 65+

gemeentehuis i.s.m. SWOV
14 Zwembad,diplomazwemmen
16 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

17 Zwembad, zwemlessen
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugdwedstrijden
18 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
18 HS V de Snoekbaars, vrije

wedstrijd
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
22 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
23 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1



(aanvulling Gemeentenieuws)
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pLIJDELUKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de jaarlijkse braderie
op 22 juli 1993 gelden van 11.00 tot
03.00 uur (23 juli 1993) de volgende
verkeersmaatregelen:

— afsluiting van: een gedeelte van de
Zutphenseweg/Dorpsstraat vanaf
de Decanijeweg tot aan de Hors-
terkamp; een gedeelte van de
Raadhuisstraat vanaf de Burge-
meester Vunderinkhof tot aan de
Dorpsstraat; een gedeelte van de
Zutphenseweg vanaf de Rondweg
tot aan de Strodijk; een gedeelte
van de Burgemeester Galleestraat
vanaf het Kruispunt Molenweg/
het Jebbink tot aan de Dorpsstraat.

- een parkeerverbod voor beide zij-
den van de Horsterkamp, vanaf de
rotonde tot aan de Vordensebos-
weg.

Jongelui naar
Amerika
Begin volgende week vertrekken
twee groepen jongelui uit Vorden,
voor een drieweeks bezoek naar
Amerika. De ene groep vertrekt 19
juli naar New Jersey. In het kader van
'Opcration Friendship' zullen de jon-
gens en meisjes bij gastgezinnen wor-
den ondergebracht. Gedurende het
verblijf in Amerika zullen tal van uit-
stapjes worden gemaakt. Zo staan
bezoeken aan New York en Washing-
ton op het programma.
Aangezien een groep Zweedse jonge-
ren voor een reis naar de States is
afgevallen, kreeg de afdeling Vorden
van het hoofdbestuur van 'Operation
Friendship1 de mogelijkheid om nog
een groep af te vaardigen. Deze groep
vertrekt een dag later naar Massachu-
setts. Er zal o.m. een bezoek aan Bos-
ton worden gebracht. Verder is er een
bijeenkomst in Sturbridge gepland.
Een soort 'D-Day' waarbij alle buiten-
landse jongeren die in Massachusetts
verblijven een dag bij elkaar komen.
De Vordense jongelui wordt zo rond
19 augustus weer in Nederland terug
verwacht. In 1994 zullen Ameri-
kaanse jongeren een tegenbezoek aan
Vorden brengen.

Schoenmakerij Berends opent
nieuwe zaak

Teneinde het hoofd boven water te
kunnen houden, organiseerde de Vor-
dense zwem- en poloclub j.l. zaterdag
een Pretty Markt.
De zwemclub organiseert dit evene-
ment al zo'n vijftien jaar. Met de
opbrengst daarvan worden onder
meer de kosten van de training in het
overdekte zwembad te Eefde betaald.
Ook vervoerskosten e.d. worden hie-
ruit betaald. Zaterdag kwamen weer
vele bezoekers op deze Pretty Markt
af.
De P.V. Vorden organiseerde een
week geleden een dergelijke markt.
Dit onder de noemer 'Rommelmarkt'.
Evenals de leden van de zwemclub
waren ook de leden van de P.V. Vor-
den dagen in de weer om deze markt
tot een succes te maken. Ook de P.V.
Vorden toonde zich over de verkoop
tevreden.

LR en PC
'De Graafschap'
Tijdens de op donderdag 8 juli in Bar-
chem gehouden selectiewedstrijden
voor de Gelderse kampioenschappen
behaalde Heleen Klein Breteler met
haar paard bliksem de Ie plaats bij het
springen klasse M.
Bij het in het afgelopen weekend
gehouden concours hippique in
Brummen werden de volgende prij-
zen behaald: Lilian Cuppers met
Hbrinoco Flow: 2e prijs B-dressuur
met 127 punten; Herman Maalderiirk
met Desie M 5e prijs L l-dressuur met
125 punten en Jorien Heuvelink met
Elfriede 6e prijs B-springen.
Bij de ponies behaalde Sandy Klein
Brinke met Smokey een Ie prijs in de
L l -dressuur met 132 en een 5e prijs in
de L2-dressuur met 125 punten; Ilse
Winkel met Funny Boy haalde een 2e
prijs in de L l-dressuur met 131 pun-
ten; José Winkel met Dafner en Rinie
Heuvelink met Jasmijn behaalden
beiden een 3e prijs in de B-dressuur
met 122 punten.

Na 6 jaar in Warnsveld aan de Dreiumme gevestigd te zijn,
wordt de schoen- en leermakerij verplaatst naar Nieuwstad 14
in Vorden.

Zo'n 6 jaar geleden opende de fam.
Berends op het toen nieuwe winkel-
centrum Dreiumme te Warnsveld een
schoenmakerij. Dat er een grote
behoefte aan een schoenmakerij in
Warnsveld bestond, bleek wel door de
grote klantenkring die al snel ont-
stond. Het bedrijf groeide tevens uit
met de reparatie van lederwaren, zei-
len en tenten, autobekleding, lederen
en kunststofmeubels en paardetuigen.

Groei noopt tot uitbreiding

Door de groei van het bedrijf is men
de laatste jaren gaan kampen met een

steeds nijpender ruimtegebrek.
Andere, voor het bedrijf aantrekke-
lijke, mogelijkheden bleken er in
Warnsveld niet te zijn. Daarbij kwam,
dat de fam. Berends in Vorden woont
en er daar langzamerhand ook een
klantenkring ontstond.
Toen korte tijd geleden een winkel
naast hun woning aan de Nieuwstad

leeg kwam grepen ze deze kans met
beide handen aan. Men krijgt daar de
beschikking over 200 m2 bedrijfs-
ruimte (de huidige winkel bedraagt
slechts 45 m2), zodat men naast een

Ii)litievana GROEP VORDEN

Woensdag 7 juli omstreeks 14.55 uur
werden uit een winkel aan de Zut-
phenseweg te Vorden twee spijker-
broeken ontvreemd. De benadeelde
winkelier deed aangifte van de diefs-
tal.

Op woensdag 7 juli werd er aangifte
gedaan van diefstal van zesentwintig
duiven. De duiven die in hokken nabij
het perceel van de eigenaar/bena-
deelde aan de Boonk te Vorden zaten,
werden ontvreemd in de tijd dat de
eigenaar/benadeelde op vakantie was.

Door een medewerker van de
gemeente Vorden werd op woensdag
7 juli aangifte gedaan van vernieling
van een deur van de berging bij de
brandweergarage.

Op woensdag 7 juli omstreeks 15.30
uur vond er op de Oude Zutphense-
weg een aanrijding plaats tussen een
personenauto en een landbouwtrek-
ker met aanhangwagen. De bestuurs-
ter van de personenauto reed over de
Oude Zutphenseweg in de richting
van de Almenseweg. Voor haar reed
de landbouwtrekker met aanhangwa-
gen. Op het moment dat de bestuurder
van de landbouwtrekker naar rechts
uitweek wilde de bestuurster van de
personenauto de landbouwtrekker
inhalen. Juist op dat moment ging de
trekker geheel onverwachts linksaf.

Donderdag 8 juli werd er ingebroken
in een horecagelegenheid aan de
Dorpsstraat te Vorden. De dader(s)
kwam binnen door een raam open te
breken. Er werd alleen geld weggeno-
men.

Op donderdag 8 juli omstreeks 12.40
uur vond er op de T-kruising Henge-
loseweg/Slotsteeg een aanrijding
plaats tussen een bromfiets en een
personenauto. De bestuurster van de
bromfiets wilde vanaf het fietspad
van de Hengeloseweg oversteken om
de SlotsJ|̂  op te rijden. Vermoede-
lijk zag^Jbestuurster van de brom-
fiets de, uit de richting Vorden, nade-
rende personenauto niet aankomen.
De bestuurster van de bromfiets werd
met ernstie letsel per ambulance naar
het zick^uis vervoerd.

istieU
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Zaterdag 10 juli vond er op de Dorps-
straat te Vorden een aanrijding plaats
tussen een personenauto en een brom-
fiets. De bestuurder van de personen-
auto wilde wegrijden vanuit parkeers-
tand en zag daarbij de naderende
bromfiets over het hoofd. Materiële
schade was het gevolg.

Eventuele getuigen van de hierboven
genoemde voorvallen worden ver-
zocht zich in verbinding te stellen met
de politie te Vorden.

De openingstijden van het politiebu-
reau Vorden zijn:

Maandag: van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 17.00 uur.

Woensdag: van 13.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag: van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 17.00 uur.

(Op bovengenoemde tijden is de poli-
tie Vorden ook per telefoon recht-
streeks bereikbaar.)

De medisch specialisten in
Apeldoorn, Deventer en
Zutphen houden samen
volumebeperkende weken
In de week van 23 tot en met 27 augustus a.s. houden de samen-
werkende specialisten van de drie ziekenhuizen in de Steden-
driehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) de eerste volume-
beperkende week. Deze week is een gevolg van de maatregel
van de staatssecretaris van Volksgezondheid H. Simons.

Simons wil dat het volume van de
medisch specialistische zorg wordt
beperkt tot het niveau van 1989,
omdat de medisch specialisten het
macrobudget overschrijden. Dat bete-
kent, dat de specialisten minder
patiënten kunnen helpen terwijl
steeds méér patiënten juist méér zorg
vragen, onder andere door de vergrij-
zing en toegenomen technologische
mogelijkheden. De specialisten heb-
ben het voornemen deze volumebe-
perking elke vier weken te herhalen.
Doordat de staatssecretaris voor zie-
kenhuizen en specialisten een macro-

budget heeft afgekondigd, dat niet
mag worden overschreden, is het voor
beide partijen onmogelijk om aan de
toenemende vraag naar zorg te vol-
doen. De specialisten zien geen
andere keus dan de staatssecretaris
zijn zin te geven: de huidige werk-
zaamheden aanzienlijk beperken. Zij
denken, dat alleen op die manier de
staatssecretaris duidelijk gemaakt kan
worden, dat zijn beleid funest is voor
de gezondheidszorg.
Alhoewel de specialisten zich zullen
inspannen om de overlast voor de
patiënten te beperken, zal niet te voor-

komen zijn, dat de patiënten de gevol-
gen van de volumebeperkende maat-
regelen zullen ondervinden.
De directies van de ziekenhuizen in
de Stedendriehoek menen dat de
maatregelen van Simons niet juist
zijn, omdat deze niet bijdragen aan
een structurele oplossing voor de stij-
ging van de kosten van de gezond-
heidszorg. De medisch specialisten en
ziekenhuizen worden jaarlijks gecon-
fronteerd met hetzelfde probleem, nl.
de toenemende vraag naar zorg, en
daardoor stijging van de kosten bij
een beperking van het budget.

De directies begrijpen, dat de specia-
listen tegen deze budgetmaatregel
protesteren en betreuren het, dat de
specialisten zich gedwongen achten
volumebeperkende weken te houden.
Zij hebben het volste vertrouwen dat
de medisch specialisten de overlast
voor de patiënt zoveel mogelijk zul-
len beperken.

Consequenties voor de patiënt

De volumebeperkende maatregelen
in de week van 23 tot en met 27
augustus zullen betekenen, dat alle
geplande bezoeken aan polikliniek-
spreekuren worden afgezegd. Ook
geplande operaties in die week zullen
niet doorgaan.
Spoedgevallen zullen wel door de
specialist worden behandeld.
Alle patiënten, die in de week van 23
tot en 27 augustus een afspraak heb-
ben met een specialist op de polikli-
niek of die zouden worden geope-
reerd, krijgen persoonlijk bericht.
Met hen wordt een nieuwe afspraak
gemaakt.

Informatie

Patiënten, die vragen hebben over de
gang van zaken in de week van 23 tot
en met 27 augustus kunnen contact
opnemen met het Z.C.A. (tel. 055-
488888/811111), de Deventer Zie-
kenhuizen (tel. 05700-4666), het
Nieuwe Spittaal (tel. 05750-92911)
of het afsprakenbureau c.q. secreta-
riaat van de betreffende polikliniek.

De medisch specialisten en zieken-
huisdirecties van de Stedendriehoek.

'De
Knupduukskes'
De Vordense folkloristische dans-
groep 'De Knupduukske^rganiseert
zaterdag 7 juli in samen^Pking met
de plaatselijke VVV een fietstocht
met een lengte van 30 kilometer.
Onderweg is er bij kasteel Hackfort
een koffiepauze. 'De Knupduukskes'
voor deze fietstocht in oud-Gelderse
boerenkledij gestoken, zal tijdens de
pauze een optreden verzorgen. Het
vertrek is zaterdag vanaf het Markt-
plein.

Nieuw
programma
V.L.O.
De V.L.O. (Vordense Lokale
Omroep) start zaterdag 17 juli met
een nieuw programma getiteld 'Langs
d'oever van de Vordense beek'.
Dit programma wordt gepresenteerd
door Gerrit Kamperman. Er zijn er
voor de 'Bonte Avond', welke zater-
dag 17 juli in de grote zaal van 'De
Herberg' wordt gehouden nog kaarten
beschikbaar.
Aan dit programma werken mee: zan-
geres Pauline; schlagerzanger Ri-
chard Candell; Dika van de Wier-
dense Revue; John en Graads; Fran-
kie Boy en de presentator Graads oet
Riessen.

Weekendrecept

Gebraden rosbief

Basisbereiding braden:
Schroei het vlees in licht gebruinde, uitgcbruisde boter aan alle zijden
dicht. Voeg vervolgens iets boter toe en temper het vuur. Keer het vlees
regelmatig en overgiet het af en toe met de braadboter. Bij het braden in
een braadpan het deksel goed schuin op de pan plaatsen.
Na het braden het vlees uit de braadpan of -slede halen. Voor het verkrij-
gen van de jus de braadboter afblussen met water of ander vocht. Vlees ca.
5 minuten laten rusten voordat het wordt aangesneden met een niet gekar-
teld mes.

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram rosbief, bijvoorbeeld van de dikke of dunne lende; 100 gram
boter; zout; peper; l a 2 deciliter bouillon; l doosje champignons in vieren
gesneden.

Bereiding:
Maak het vlees droog met keukenpapier. Verhit 60 gram boter in de braad-
pan (met dikke bodem) en wacht tot het schuim van de boter voor het
grootste gedeelte is weggetrokken. Schroei het vlees er in 5 minuten aan
alle kanten in dicht. Temper de warmtebron. Voeg enkele klontjes boter
(samen ca. 40 gram) toe en laat het vlees nog 16 tot 20 minuten zachtjes
verder braden. Keer het vlees tijdens het braden enkele malen, bedruip het
met de braadboter en strooi er na het einde van de braadtijd wat zout en
peper over.
Neem het vlees na het verstrijken van de braadtijd uit de braadpan. Laat
het, in aluminiumfolie verpakt, 15 minuten rusten. Maak intussen de jus
naar eigen smaak en inzicht. Verwijder eventueel eerst de helft van de
braadboter. Voeg er de champignons en de bouillon aan toe. Roer alle aan-
zetsels van de bodem van de pan goed los. Laat er even goede de kook
over komen en schenk de jus daarna in de sauskom. Snijd het vlees in dun-
nen plakken. Sla de plakken dubbel en leg ze dakpansgewijs op een voor-
verwarmde schaal.
Lekker met gekookte krielaardappelen en verse bospeen en peultjes.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ca. 1640 kJ (390 kcal); eiwit: 36 gram; vet: 27 gram; koolhydra-
ten: O gram.

Lezing over de
Baakse beek
Dinsdagavond 20 juli a.s. verzorgt
Natuurmonumenten weer een diale-
zing in kasteel Hackfort aan de Baak-
seweg in Vorden. Op die avond zal de
Baakse beek de hoofdpersoon zijn. In
de lezing, getiteld 'De Baakse beek
belicht' kijken we naar o.a. de vele
kastelen, het prachtige landschap en
natuurlijk naar de rijke planten- en
dierenwereld die we langs deze Ach-
terhoekse schoonheid kunnen aan-
treffen. De avond wordt gehouden in
de van Westerholtzaal van het kasteel.
In deze zaal is plaats voor 100 perso-
nen. Kaarten zijn verkrijgbaar of te
reserveren bij het VVV in Vorden,
05752-3222. De avond wordt ver-
zorgd door Job Teeuwen uit Warns-
veld.

P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Royé (365
km); G. en H. Boesveld l, 2,3,4,6,7,
8; M. Olyslager 5; J. Eulink 9; C.
Bruinsma 10.
Wedvlucht Ruffec (810 km): G.J.
Oldenhave l, 2, 5, 8, 9; H.D. Olden-
have 3; M. Olyslager 4; C. Goehart 6;
H. en A. Eykelkamp 7; G. en H. Boes-
veld 10.

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden (gemeentehuis) wordt
donderdag 15 jul i en maandag 19 juli
weer voor het publiek opengesteld.
Beide avonden zijn er rondleidingen.

Wenen — een stad met
geschiedenis en traditie
Wenen is 'in1: de bezoekersaantallen liggen dicht achter die
van Londen, Parijs en Rome. De eerbiedwaardige metropool
krijgt na de politieke veranderingen in het Oostblok eindelijk
weer de eer die hem als hart van Europa toekomt.

De reisgids Voordelig Reizen: Wenen
(250 pagina's, Allert de Lange/Hayit,
Amsterdam 1993) biedt de reiziger
naast de beschrijving van beziens-
waardigheden, cultuur en geschie-
denis ook talrijke tips en raadgevin-
gen voor het reizen met een smalle
beurs.
In het hoofdstuk 'Heenreis' staat uit-
gebreide informatie over goedkope
manieren om naar Wenen te reizen, of
dat nu per auto, per vliegtuig, per boot
of per fiets is. De 'Mitwohnzentrale'
bemiddelt in gunstig geprijsde

accommodaties bij Weense gezinnen.
Wie altijd al eens het Sigmund-Freud-
museum had willen bezoeken, kan in
deze gids lezen met welke tram men
dit museum het gemakkelijkse
bereikt. En voor wie liever fietst: fiet-
senverhuur Saltorbrücke is het start-
punt voor sightseeing-tours per fiets.
De tour kost 165 schilling.
Met Voordelig Reizen: Wenen in de
hand kan de bezoeker van Wenen
goed geïnformeerd genieten van alles
wat de stad te bieden heeft en tegelij-
kertijd zijn portemonnee sparen.

Bent u verhuisd of woont u pas m
Vorden en wilt u er echt bijhoren:
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

l)e/e l>on kunt u inleveren bij Drukkeri j \Veevers BV, Nieuwstad 'M), 7'2.r>() AA Vorden.
( ) o k k u n t u /iel) te lefonisch opgeven: te l . ()f>7:">2-10 K).



Vijver verandert tuin in paradijs
Een klein waterparadijs in de tuin is de droom van veel tuinbe-
zitters. De droom van een vijver met bloeiende waterlelies, lis-
sen etc. is zonder grote inspanning of buitengewone handvaar-
digheid te verwezenlijken. Het gebruik van vijverfolie voor de
aanleg van uw vijver maakt het u extra makkelijk met het
voordeel dat u iedere gewenste vorm afgestemd op juist uw
model tuin kunt bepalen.

onontbeerlijk. U moet wel in één keer
de juiste hoeveelheid zuurstofplanten
inbrengen.
De vijverplanten zet u in een mandje
waarin u eerst een vijvermandjesdoek
legt. Dan vult u deze met speciale vij-
veraarde en daarna dekt u het af met
fijn grind. Na het aanbrengen van de
planten laten we de vijver voorlopig
een aantal weken rusten. We moeten
nog even geduld opbrengen, alvorens
we de eerste vissen uitzetten. Voor het

bereiken van een biologisch even-
wicht is het belangrijk dat u de juiste
verhoudingen weet te vinden tussen
beplanting, aantal vissen en de hoe-
veelheid water in uw vijver.
Vissen kunt u het best uitzetten 3 a 4
weken na de aanplanting van de vijver
om de jonge planten te beschermen.
Zet nooit teveel vissen uit in uw vij-
ver.
Zie advertentie elders in dit blad.

Cyprus bewust en goedkoop
beleven
Aan diegenen, die hun volgende reis naar een van de zonnige
eilanden in de Middellandse Zee wilden plannen, biedt Cyprus
de ideale mogelijkheden voor een bewuste en intensieve
manier van vakantie houden.

De Dijk in het City Centrum
nederlands beste live-groep zal op zondag 25 juli optreden in
het City Centrum te Groenlo. Enkele maanden geleden werd
hun nieuwe CD 'Zeven Levens' uitgebracht, en zoals al het
andere werk van De Dijk bleek ook deze weer een bestseller.

Om teleurstelling te voorkomen is het
aan te bevelen niet overhaast te werk
te gaan. Nog maar al te vaak koopt de
consument materialen die misschien
in prijs aantrekkelijk lijken, maar
totaal ongeschikt zijn voor het doel
waaraan ze moeten beantwoorden
(landbouwfolie bijvoorbeeld). Ook in
de aangeboden soorten vijverfolie
zijn er grote kwaliteitsverschillen en
wat heeft het voor zin juist daar te
besparen waar het bij de vijveraanleg
op aankomt: vijverfolie met een lange
levensduur, die goed bestand is tegen
de inwerking van UV-straling, vorst
en rot. Het is daarom belangrijk dat er
gelet wordt op kwaliteit.

Vijverontwerp en aanplant

Bij het ontwerpen van de toekomstige
vijver gaan we stap voor stap aan het
werk. Welk type vijver moet het wor-
den? Er zijn verschillende mogelijk-
heden: U kunt kiezen uit een siervij-
ver, een vijver waar het vooral om de
vissen gaat, of u ambieert een water-
partij waar vooral de flora een hoofd-
moot moet gaan vormen.
Bij het ontwerpen is het van belang
dat we met deze keuze rekening hou-
den. De plaats waar u in uw tuin een
vijver of waterpartij wilt aanleggen
zal altijd met zorg gekozen moeten
worden. Een zonnige of halfzonnige
plaats is voor uw vijver noodzakelijk.
Door de warmte van de zonnestralen
funktioneren de zuurstofplanten, die
voor een heldere vijver zorgen, op

zijn best en ook de waterlelie zal u
dankbaar zijn en rijker bloeien.
Het is aan te bevelen uw vijver, indien
mogelijk, zo te situeren dat u vanaf
het terras en vanuit het huis op de vij-
ver kunt kijken. U kunt er dan ook met
minder mooi weer van genieten.
Tuincentrum Vorden zal u hierbij
vrijblijvend adviseren. Maak of koop
uw vijver niet te klein en te ondiep; de
minimale diepte moet ca. 40 a 50 cm
zijn willen uw vissen in de winter
overlevingskansen hebben. Liever
dieper dan te ondiep. Een funktionele
vijver heeft diverse niveaus: 15 a 20
cm, 30 a 40 cm en 65 a 80 cm of die-
per. Ga nooit dieper dan 100 cm. Op
grotere diepte komt te weinig zonlicht
waardoor uw planten niet zullen
groeien. Het is het mooist wanneer u
het diepste gedeelte van uw vijver
maakt aan de kant waar uw terras of
huis is. Men heeft dan het mooiste
zicht op het spel van de vissen en
insekten zonder dat u gehinderd
wordt door hoger opgroeiende moe-
rasplanten.

Aanplant

Om vijvers wat attractiever te maken,
kan men er langzaam groeiende coni-
feren of andere bodembedekkers
omheen zetten, of een waterval toe-
passen.
Ook met behulp van een speciale
begroeiingsmat waarin u moerasplan-
ten kunt planten, krijgt u een natuur-
lijk effekt. Om het water in uw vijver
helder te houden zijn zuurstofplanten

De reisgids Voordelig Reizen: Cyprus
(184 pagina's, uitgegeven door Allert
de Lange/Hayit, Amsterdam 1993)
staat de reiziger bij het leren kennen
van dit eland en zijn bewoners ter-
zijde met actuele informatie. In dit
boek vindt men naast informatie over
geschiedenis, geografie en politieke
situatie van zowel het Griekse als het
Turkse deel van het eiland ook vele
praktische adviezen voor de budget-
reiziger.
De tip dat er in Famagusta twee spot-
goedkope pensions zijn, waar men
voor ca. f 13,- kan overnachten, kan
een vakantie wellicht met een paar
dagen verlengen. Zoekt de reiziger

bijvoorbeeld een busverbinding van
Nicosia naar Troodos Hill Resort, dan
kan hij in het hoofdstuk 'Reizen op
Cyprus' de halte van de 'Solea Bus' en
het telefoonnummer voor verdere
informatie vinden.
Juist de insidertips zijn het, die een
vakantie afwisselend en interessant
maken. Welke andere gids vertelt de
cultuurminnaar, dat er in de hoofdstad
Nicosia ook Engelstalige theater-
voorstellingenzijn?

Voordelig Reizen: Cyprus is een han-
dige vakantiebegeleider, die de reizi-
ger in staat stelt zijn vakantie op de
meest bewuste manier te beleven.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Droombestemming USA
Steeds meer reislustigen wagen de sprong over het grote water.
Wie zijn droom van een vakantie in het land der onbegrensde
mogelijkheden wil verwezenlijken, zal veel nut hebben van de
praktische informatie in de reisgids Voordelig Reizen: USA
(528 pagina's, Allert de Lange/Hayit, Amsterdam 1993). Alle
staten van de USA worden hierin uitvoerig beschreven: in één
blik te overzien, in één band.

Gezien het feit dat De Dijk maar een
beperkt aantal concerten per jaar
geeft, zijn wij dan ook bijzonder inge-
nomen met het feit dat zij dit jaar
Groenlo weer aandoen (in 1991 voor
het laatst).
Kenmerkend voor De Dijk is het
unieke repertoire, dat in de vele num-
mers alle soorten stemmingen weet
uit te drukken, zoals geen enkele
Nederlandse band dat kan. Termen als
strijdbaa^^ romantisch, peinzend,
observerwB en kritisch komen in hun
repertoire tot uitdrukking en men
weet dit tijdens de live-optredens
weergaloos over te brengen op het
publiek-Eans weten dan ook exact
wat het ̂ A-gevoel betekent.

Breekbare chansons, stomende rock
en swingende ritme's staan dan ook
garant voor een zeer speciale avond
uit en met name de entourage van het
City Centrum, zal bijdragen tot een
onvergetelijke zomerse avond.

Uiteraard zal De Dijk op deze avond
werk brengen van hun nieuwe CD,
maar ook zullen nummers uit het
recente verleden ten gehore worden
gebracht. ^fc
Gezien het feit dat een be^wkt aantal
kaarten beschikbaar is, is het raad-
zaam om op tijd een entreebewijs te
bemachtigen, want dat het concert
uitverkocht zal raken, s t als een
paal boven water.

Of het nu Arizona, Utah, Washington
of Florida is: over elke afzonderlijke
staat wordt basisinformatie gegeven
met betrekking tot ligging, grootte,
tijdzone, festivals en klimaat.
Overzichtskaarten en stadsplatte-
gronden vereenvoudigen de oriënta-
tie. De vele geldbesparende tips en
praktische adviezen inzake o.a. win-
kelen, accommodaties, restaurants en
openbaar vervoer maken het verblijf
in Amerika tot een ongecompliceerd
genoegen. De reiziger krijgt in deze
gids bijvoorbeeld gedetailleerde
gegevens over het Strand-Buggies-
spektakel in Pismo Beach. Is de lezer
geïnteresseerd in een kanotocht op de

Rio Grande, georganiseerd door de
Sierra Outfitters and Guides, dan kan
hij hierover in Voordelig Reizen:
USA de nodige informatie vinden.
De grote hoeveelheid insiderskennis
in dit boek geeft de reiziger de gele-
genheid ook de minder platgetreden
paden te leren kennen. Een heel spe-
ciale tip is bijvoorbeeld de Olympic
Game Farm bij Sequim, waar wilde
dieren op hun rol als film- of televi-
siester worden getraind en voorbe-
reid.

Droombestemming USA komt in
zicht — met zoveel achtergrondinfor-
matie!

gulen
vordel

Exclusieve Accessoire-Set
voor de Compacte Videocamera...

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

UeBerherg
Dorpsstraat 1 O - Vorden

Donderdag 15 juli i.v.m. bouwvak
vanaf 14.00 uur

GEOPEND

PER DIREKT IEMAND ERBIJ GEVRAAGD :

vriendelijke nette

VERKOOPSTER
VOOR CA. 24 UUR PER WEEK

Indien nodig meerdere uren werken in overleg.
Moet in de maanden juli 1/m september

ook beschikbaar zijn.

Sigarenmagazijn
BRAAM

VORDEN - Tel. 05752-3260
(s avonds na 21.30 uur tel. 1335)

DEZE SET BESTAAT UIT

"Luxe, ruime, stevige, weersbestendige VIDEOTAS met indeling,
'Krachtige ACCU, o.a voor SONY - FUJI • en GRUNDIG videocamera's,
'UV-filler diam. 37 mm voor briljantere beelden, 'Grijsfilter diam. 37 mm;
reduceert de lichtintensiteit, vermindert de scherptediepte; ideaal voor
o.a. portretten.
Normale prijs totale set; f1289,-
NU:tijdelijkvoordeel; -f1100,-

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783 VI l VERWEE K

yfütonlus^f ^^^^ ^ff^^^^ ^̂ V^PÜHPW ^^ j

Dorpsstraat 20, Vorden
Telefoon 05752 - 2812

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat
Maandags skoarma-tchotel voor/ tO,00

ag: alU pizza's voor ƒ 10,00

Wij bezorgen ook' bij U thuis in Rinirlo, Vorden en Hengelo (dinsdags
geen bezorging). Betorgkosten bij bestelling onderf 13,- bedragen f 2,-.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur

Zuivclweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

De bibliotheek kent aangepaste
openingstijden.

VAN DINSDAG 20 J UU T/M
ZATERDAG 7 AUGUSTUS.

Deze zijn:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

GESLOTEN

15.30-17.30 uur

15.30-17.30 uur

15.30-17.30 uur

15.30-19.30 uur

10.00-12.00 uur

Als u met vakantie gaat kunt u het dubbele aantal meenemen.
Verlenging VOORAF is mogelijk, mits u dit zelf aangeeft.

Op donderdag 22 juli is er verkoop van afgeschreven boeken.
Deze vindt plaats op de braderie voor de bibliotheek.

De prijs staat voorin de boeken.

Wij wensen u een prettige vakantie!

Vijverfolie Perm<

GoudvJS per stuk.

1300literperuur_

Visvoer 1000 mi

4,95
l,00

l 25)00

4^95
45,00

l $00
Reiger

Zuurstofplanten vanaf

Borderturven 10 stuks voor _ 19*95

Op alle tuinbeelden

15% KORTING
Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

Tijdens

BOUWVAKANTIE
van 16 juli tot 9 augustus 1993

zijn wij
GEOPEND VOOR AFHALEN VAN

MATERIALEN
van 09.00 tot 12.00 uur

van maandag t/m vrijdag

Showroombezoek op afspraak
telefoon 05735 - 2000

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.

Spoorstraat 28 7261 AE Ruurlo

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

GEVRAAGD:

zelfstandig werkend
SCHILDER

Als wij klaar zijn met Uw schilderwerk,
dan is het ook qf!

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiicrweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429



ZOMERFEEST
in 't Pantoffeltje

DONDERDAG
Op de braderie als vanouds:

Heineken pilsje
voor 'n piekte!

Spectaculaire
KOEIEMELKWEDSTRIJD

om wisselbeker
In de zaal GEZELLIG!!

Trio „ASSORTI"
Aanvang 20.30 uur GRATIS ENTREE

ZATERDAG Big Party
met toporkest

„REFLEX"
Dit mag u niet mi s s en !

Aanvang 20.30 uur ENTREE F 8,50

't
bodeqa

fr ïtjc
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

^m^f^f^imtm

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Voor al uw

BINNEN-

of

BUITEN-

Z O N W E R I N G E N
interieuradviseur

m
Rijksstraatweg 39

7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

CITY-I IDO
KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

EXAMPLE
H® juli

JEN ROG
Kaarten in de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LIDO
(alleen op za. en zo.)

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

OPRUIMING
10-50% KORTING

Trainingspakken

SpdÊschoenen

Shirts

etcmtc.

l
L O C H E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Elektriciteit...
een vak apart

Een vak waar je in thuis moet / i jn. Zoals wij.
Wij /.ijn erkend elektrotechnisch installateur en lid
van Üneto. Dat betekent voor u dat u kunt rekenen
op vakmanschap, waarbij veiligheid voorop staat.
Wij kennen de voorschriften, weten wat kan en niet
kan. Wij staan voor u klaar voor reparatie,
onderhoud en aanleg van alle soorten
elektrotechnische instal lat ies . Voor noodgevallen
ook buiten 'de gewone uren'.

REULING Elektrotechniek
de Voornekarnp41
VORDEN
Tel. 05752-3618

U1EID
Vakmensen in clcktrii itdt

O T 5 0 % K O R T N G

KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

LU

LU LU

Züz
uj coLu
</> + £

0
LU _l

DRESSOIR
* WIT GEKALKT EIKEN

1.47 mtr. breed

VOOR:
1 QKfl .
1 VVVf

WANDMEUBEL
* GEHEEL MASSIEF EIKEN
*BLANK GELAKT
'2.06 mtr. breed
VAN;42Söf-
VOOR: 2750.-
VITRINEKAST
* ALPINE WIT
'MET VERLICHTING

VOOR:

SLAAPKAMER
* BLANK GELAKT
* LEDIKANT 140/200 + 2 NACHT-,
KASTJES + BOVENBOUW

VOOR:
1 ftCtR1 OW*)f

SLAAPKAMER
*DONKER EIKEN
* LEDIKANT 140/200 + 2 NACHT-
KASTJES + BOVENBOUW

VOOR:
1
1

HOEKKOMBINATIE
* ECHT RUNDERLEDER (BLAUW)
•MÊTFEDERKERN

3+2ZITS: 2998,-
HOEKBANK
*MÊTBINNÊNVÊRING
* LAMARA STOF
VAN:.325Ör
VOOR:

2-ZITS BANK PITRIET
* BEKLEDING IN ORIGINELE

SANDËRSÊNSTOF

VAN:
VOOR: 250f •
STEREOTORENS VANAF:

CP-TORENS VANAF:

SENIORENFAUTËÜILS VA^4AF:

LEREN FAUTEUILS VANAF:

PITRIET FAUTEUILS VANAF:

SALONTAFELS VANAF:

1-PERS. LEDIKANTEN VANAF:

TELEFOONBANKJE
MANOU VAN: 249,- VOOR: 79,-

70 ROLLEN KAMERBREED
op 400 en 500 breed, uit voorraad leverbaar.
Alles gratis gelegd, behalve trappen.

EN! MEER DAN 200 TAPIJT-
COUPONNEN OP 400 EN 500 BREED

Van 1 tot 12 meter, kom snel, meet uw kamer,
gang e.d. want uw maat is er vast bij.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN /TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3100.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

» Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Uw WATERBEDDEN-
SPECIALIST
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter wereld)

is nog steeds

DE 'SPANNEVOGEL'
Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - HENGELO (Gld.)

TENTSZEIL-ENSCHOENMAKERIJ

B E R E N D S
opent haar deuren op 20 juli a.s.

Op 19 juli is er

OPEN HUIS
van 19.30 tot 21.30 uur.

U bent van harte welkom om een kijkje
te komen nemen in onze nieuwe zaak!

Karin en Eddy, Nieuwstad 14,
Vorden, tel. 05752-1487 (b.g.g. 3794)

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 18.00 uur
vrijdag 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag 9.00 tot 16.00 uur



MERFEEST BRADERIE
22 juli Vorden

extra bijlage CONTACT

3 Dagen Zomerfeest in Vorden
Zoals het programma laat zien is het de aktiviteitenmensen van V.V.V. en V.O.V.

samen weer gelukt U een prachtig zomerfeest aan te bieden, waar voor jong en

oud wat te beleven valt.

Hopelijk zit het weer mee, maar wanneer de weergoden het af laten weten, is het

programma zodanig dat het toch gezellig zal zijn.

De organisatie hoopt U allen te mogen begroeten.

Wij, als ondernemers, zullen er zeker zijn.

Voorzitter V.O.V. Henny Sueters. f /J

,

Op vrijdag 23 juli is er van 17.00-19.00 uur weer de traditionele
Kinderbraderie rond het grasveld van de kerk. De deelname is
gratis. Opgaven hiervoor kunnen worden gedaan op het VVV-
kantoor.

Straattheater
IN VORDEN
GAAT
T WEER
WAT
WORDEN l

KERMIS 22-23-24 JULI KERMIS 22-23-24 JULI

VoRDENSE

ONDERNEMERS

VERENIGING

VERENIGING

VOOR

VREEMDELINGENVERKEER
VORDEN

22 JULI: BRADERIE / ZOMERFEEST

Zomeraktiviteiten
De VOV heeft wederom in nauwe samenwerking met het VVV het Zomerfeest/Braderie geor-
ganiseerd. Omdat het begrip „Braderie" op vele plaatsen een afgezaagd karakter begint te
krijgen, heeft de aktiviteitencommissie een begrip toegevoegd, n.l. „Zomerfeest".
Het doel is tevens een stukje Vorden-promotie. Verenigingen kunnen zich naar het publiek toe
presenteren. Men hoopt ook met het „Zomerfeest" de sfeer in het dorp te verhogen.

Wat gaat er gebeuren ?
Op donderdag 22 juli vindt de Braderie/Zomerfeest plaats in de Dorpsstraat en het centrum
met mogelijk een uitbreiding naar de Zutphenseweg. De kramen worden langs de weg
geplaatst en in het centrum komen diverse podia te staan, waarop de gehele dag en avond
aktiviteiten en demonstraties te zien en te beluisteren zijn.
Vele verenigingen van Vorden zijn aangeschreven om deel te nemen aan deze dag. Via een
geluidsinstallatie over de gehele Dorpsstraat en het centrum, zal iedereen van de aktiviteiten
op de hoogte zijn.

Kijk in dit speciale nummer, waarin u veel over het programma en diverse aktiviteiten
kunt lezen.

Zowel 's middags als 's avonds wordt er op het zomerfeest straattheater opge-
voerd. RUUT VAN HOOFT treedt in diverse personages op, o.a. Der Baloe-
nenknakker, Madam Moisa, etc.
Een korte beschrijving van de op te voeren voorstellingen:

Der Baloenenknakker

Der Baloenenknakker is een merkwaardig clownesk personage die zijn debuut
brengt. Hij spreekt een vreemdsoortig dialect dat in flarden te verstaan is en
tracht ondertussen verscheidene trucs met ballonnen te brengen. Veel succes is
er niet voor hem weggelegd, want de knallen vliegen om zijn oren. Ondanks dat
weet hij een komische draai aan de omstandigheden te geven.
(regie Wouter van den Haak)

Madam Moisa

Madam Moisa is een clowneske vrouwelijke verschijning die zeer aanwezig is.
Zij heeft de nare gewoonte iedereen al eens eerder gezien te hebben en babbelt
er lustig op los. Ze neemt daarbij geen bald voor de mond. Taboes en drempels,
daar walst Madam Moisa overheen en zij schroomt daarbij niet om de toeschou-
wers daarin mee te nemen. Zij bezoekt straatfestivals en feesten en opent voor u
wat u maar wenst.
(animatie) (kleding: Anja Koppen)



MERFEEST BRADERIE
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extra bijlage CONTACT

Braderie en Zomerfeest Vorden
PROGRAMMA

DONDERDAG:

VRIJDAG:

ZATERDAG:

vanaf 15.00 uur braderie en kermis;
's avonds 18.00 uur tot 22.00 uur leselkapel op de parkeerplaats van Hotel Bakker.

's morgens markt;
's middags en 's avonds kermis;
17.00 tot 19.00uurkinderbraderie.

Waterspektakel 13.30 uur tot 17.30 uur met diverse pauzespelletjes, zoals varkens stapelen,
4 op een rij in grote uitvoering, spiraalspel en forel vissen met echte nepvissen.
Dansgelegenheid m.m.v. diverse artiesten en bands bij horeca.

De nieuwste rage uit Australië:

Flying High
Acro-BAT is de nieuwste rage uit Australië en is geschikt voor
alle leeftijden. De deelnemers dragen een klittenbandpak en
met behulp van een trampoline, lanceren ze zichzelf tegen een
opblaasbare wand, die eveneens is voorzien van klittenband.
De bedoeling is om jezelf op een zo origineel mogelijke manier
zo hoog mogelijk tegen de wand te 'plakken'. Dit kan gedaan
worden d.m.v. sa 11 os, backflips etc. het is leuk om naar te kij-
ken, maar nog véél leuker om te doen.

Fratelli Fiasco

Specraculaire show
door T & G
Buitenge\vWn geheimzinnige en vooral spectaculaire shows in een WW Tran-
sit uit 1977, alle voorstellingen vinden in de bus plaats met elke dag een ander
programma. Variërend van 'Man met de langste tong van...' tot 'Gezellige dia-
avond' en van 'Peepshow' tot 'Gigantisch vuurwerk'.

Verrassende acts voor de meest uiteenlopende feesten en partijen. Met een
'Wandelende kassa' bij de entree, 'De keuringsdienst van waren' komt langs bij
het diner, sfeermuziek van draaiorgel '2 Musketiers' met Corrie en André. En
ook acts 'Op verzoek' voor een speciale gebeurtenis.

'Circus Holiday' een keur aan internationale artiesten: met Aladin de verschrik-
kelijke vuurman, Jean-Pierre uit Paris en zijn goudvissen Robertine en Jacque-
line, Lola de slangenvrouw uit Mexico met haar giftige python, waar ze levens-
gevaarlijke toeren mee uithaalt, o.a. een tongzoen.

Fratelli Fiasco is een levendig clownsspektakel met komisch illusionisme,
dwaze evenwichtstoeren en hartverwarmende muziek. Hierbij is voor het
publiek de tweede hoofdrol weggelegd.
Fratelli Fiasco is er op uit om zijn toeschouwers in vervoering te brengen
met zijn zotte praatjes en indringende mimiek. Improvisatie is bij Fratelli
Fiasco troef, wat van ieder clownsoptreden weer een verrassend gebeuren
maakt.
Fratelli Fiasco, puur volksvermaak voor jong en oud, zowel binnen als bui-
ten.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Acro-BAT kan ook in competitiever-
band gedaan worden. Om de veilig-
heid van de deelnemers te garanderen
is de Acro-BAT voorzien van een
groot, eveneens opblaasbaar, lan-
dingskussen.
De Acro-BAT heeft op iedereen een
grote aantrekkingskracht en velen
zullen vol ongeduld staan te wachten
op hun beurt. Het is de attraktie voor
o.a. privé-feesten, braderieën, clubs,
bars, sportcentra, galas, pretparken,

beurzen, vakantieparken, promoties,
shows, etc. maar natuurlijk ook voor
op het strand. De Acro-BAT is een
succes voor iedereen, zowel voor de
eigenaar als voor de verhuurder, orga-
nisator en natuurlijk de deelnemers.
Letterlijk iedereen beleeft er plezier
aan.
Acro-BAT wordt tijdens de braderie
gesponsord door 'd'Olde Smidse',
Amco Electro, Giesen Schoenmode
en 'Fashion Corner'.

leselkapel
De leselkapel, onder leiding van de
heer Albert Ketz met zang van mevr.
Liesbeth Ketz zal op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker de stem-
ming verhogen met Egerlander en
Böhmisch-Tsjechische muziek.

Deze kapel bestaat uit leden uit de
gehele regio, o.a. Aalten, Doetin-
chem, Vorden, Hengelo en Zelhem.

Kussengevecht
... een 5 meter groot bassin gevuld met zo'n 20.000 liter
water, daarboven een gladde balk, en op die balk 2 deel-
nemers die elkaar met een kussen in het water proberen
te slaan...

Een bewezen publiekstrekker

Het kussengevecht is, mits goed georganiseerd, een bewe-
zen publiekstrekker. Wij leveren u naast de benodigde mate-
rialen en spelleiders ook onze praktijkervaring om voor u,
van een kussengevecht, een spektakel te maken.

Wij organiseren het op uw verzoek voor kinderen enlof vol-
wassenen.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

WEGENBOUW
DOSTAL BV

aanleg van rioleringen
grondwerken
bestratingen, asfalteren
ook voor erfverharding
turn-key projecten

ONSTEINSEWEG 20
7251 ML VORDEN
TELEFOON 05752-6691



SPARE-RIBS / SAN6RIA / IN DE ROTONDE
ONBEPERKT SPARE-RIBS ETEN VOOR 25,- PP / SPAANSE SAN6RIA VOOR 2,50 PER 6LAS / BIJ HANS EN ANNEKE, ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN

Bij besteding vanaf f 10,-

leuke BRADERIE-ATTENTIE

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752 -1742

De bank voor betalen
De bank voor sparen

De bank voor lenen
De' bank voor beleggen.

Schoonmaak- en

schoorsteen veegbed rijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-2118

siebelink vorden
was- en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon 05752-1465

CAFETARIA -SNACKBAR -ZAAL

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

PATAT - SNACKS - BROODJES
KOFFIE -DRANKEN

Tevens op donderdag tijdens de braderie

GROTE PAPAGAAIENSHOW
op het terras bij 'Kerkepad' en 'd'Olde Smidse'.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

ECHTE
BAKKER

BOPPERS
Ook op de braderie

staan Uw Vers Toppers Vorden voor U klaar!

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Ook wij staan op de
braderie met een speciale

ZOMER
NOTENMIX

KOM OOK EENS KIJKEN
INDE WINKEL

met vele delicatessen, cadeaus,
bonbons en opgemaakte mandjes.

Voor bruiloften en partijen,
diner-dansants,

dans- en/of stemmingsmuziek

duo
„de Players"

Telefoon (05752) 26 83

R. Koers.

ZOMERFEEST
m 't Pantoffeltje

DONDERDAG

Op de braderie als vanouds:

Heineken pilsje
voor 'npiekte!

Spectaculaire
KOEIEMELKWEDSTRIJD

om wisselbeker
In de zaal GEZELLIG!!

Trio „ASSORTI"
Aanvang 20.30 uur GRATIS ENTREE

ZATERDAG Big Party
met toporkest

.REFLEX"„
Dit mag u niet mi s s en !

Aanvang 20.30 uur ENTREE F 8,50

bodeqa

't itoirtoffdt jr
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

End om zijn uitstekende keuken.

lieke gelegenheid voor uw familiediner.

iens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

zetwerk
ORDEN

niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

drukwerk

Voor ,,,

de beste verf

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

het juiste
advies

vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.

allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om

het drukwerk 'af te maken.

het grootste assortiment

lid Koninkl i jk
Verbond van
Grafische1

()nciër nemingen

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7Z51 BA Vorden, tal.: 05752-1567

WEEVERS
meer dan alleen drukker

van geboorte- en trouwkaartenBLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 1 2 7251 BB Vorden Tel. 05752-1 393

ZOMERFEEST/ELIJKE
AANBIEDING

T-Shirt
NORMAAL 39,95

NU 19,95

CORNER

Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 2426

Tijdens de braderie:

* Houten Simplex Puzzle
van 9.95 voor 4.95

* Superstar BdlzdC
van 14.95 voor 9.95

* Playmobil Kraanwagen
van 59.95 voor 39.95

Tijdens de braderie is onze winkel

tot 22.00 uur geopend!

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566



Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis.

Rabobank
Aangenaam.

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden

Telefoon 05752-1531

Postbus 46
7250 AA Vorden

makelaars- o.g. en assurantiekantoor

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop onroerend goed
Taxaties
Hypotheken
En alle verzekeringen
met deskundig advies

BRADERIE-
AANBIEDCNG

ALLEEN IN DE KRAAM
TIJDENS DE BRADERIE

AANBIEDING
SCHOENEN VOOR

EN

EN NOG VELE ANDERE
KOOPJES

OOK IN DE WINKEL

OPRUIMING

BEATRIXPLEIN 8 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7261 BB VORDEN
tet06347-81378 tel:06752-3006

«' Prettige
t-*, vakantie!

Wij staan op de Braderie met mooie beren en
paardesokken voor een te gekke prijs van

natuurlijke materialen.

Mode Oorbellen
2 paar halen l

De Twister op TV gezien ? Verkrijgbaar bij:

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8 - VORDEN

slagerij jan
rodenburg

G ril l WOrSt 3 SOORTEN per stuk 5,—

Voor een broodje of iets uit de pan
moet u wezen aan de kroam bij Jan

TZOMERFEEST IN VORDEN
/ ^̂ n̂Hr̂ ^w^̂ Mî n̂HV^̂ BrM^HnM n̂HM-M v̂ï̂ ^Hr̂ H r̂̂ ^Hr̂ H r̂̂ ^B

ierhera
VORDEN

Dorpsstraat 10-VORDEN

DONDERDAG \ 20.30uur:

IN HET CAFÉ
19.00 uur:

OPHETTERRAS
18.00 uur:

TRAINBAND
HANSKA DUO
NOT BEETHOVEN

VRIJDAG

23
JULI

IN HET CAFÉ
20.30 uur:

HANSKA DUO
ZATERDAG

24
JULI

20. 30 uur:

IN HET CAFÉ
20.00 uur:

IN DE TUIN
20.00 uur:

TRAINBAND
HANSKA DUO
FUNBOXEN
BARBECUE

raadhuisstraat 22. vorden, tel. 3100

VOORVERKOOP: DONDERDAG f 9,- / ZATERDAG f 15.-

B&O DUUR f 3495,-
HET KOMPLETE MUZIEKSYSTEEM VAN DE TOEKOMST

Vergeet alles wat u tot nu toe heeft gehoord over muzieksystemen.

Met BeoSound Century is Bang&Olufsen erin geslaagd een systeem te ontwikkelen,
dat zijn weerga niet kent.

Vanuit een uiterst smalle behuizing komt een zo optimaal geluid, dat niemand tot nu
toe voor mogelijk had gehouden.

En geluid daar gaat het toch om bij muziek.

Met de BeoSound Century bevestigt Bang&Olufsen haar toonaangevende rol, waar
het gaat om optimaal geluid en optimale vormgeving.

TE ZIEN EN TE HOREN BIJ

cimco
Electro
Vorden bv

jlli.
qmco
"7'ïir

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Tel. 05752 -1000

zo m eraan bieding
Sphinx badkamer Milano wit

Barlow Tyrie

tfffiffWJrulfittni
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508, Fax 05752-3070

EIGENTIJDS
OP ALLE

FRONTEN
Net even anders.

!̂z> Sphinx
komplete badkamer
bestaande uit:

- kunststof bad + afvoer
- Hansa badmengkraan +

glijstangset
- klosetkombinatie + zitting
- fontein + afvoer + Hansa

toiletkraan
- wastafel + bevestiging +

afvoer + Hansa mengkraan +
planchet en spiegel

incl. btw.:

ƒ 2.750,-
In de toonzalen van Dales Sanitair: Cruquiusweg 6-8, Arnhem tel. 085 - 643740

(hoek Driepoortenweg) en Terborgseweg 63, Doetinchem tel. 08340 - 23941 kunt u,

geheel vrijblijvend, deze badkamer komen bekijken.

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

WILINK
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK
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