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Keuze voor Vorden wordt steeds moeilijker:

Herindeling in deze regio
neemt vaste vormen aan

WEEKENDDIENSTEN

De gemeentelijke herindeling in deze re-
gio neemt langzamerhand vast vormen
aan. Zo maakten de burgemeesters van
Lochem, Ruurlo en Borculo vorige week
bekend dat ze gezamenlijk een onder-
zoek gaan houden naar een fusie van de
drie gemeenten. De drie colleges hebben
de afgelopen maanden diverse verken-
nende gesprekken met elkaar gevoerd
en zullen hun gemeenteraden nu vragen
in te stemmen met een onderzoek. De
gemeenten Lochem, Ruurlo en Borculo
doen hiermee voorlopig de deur dicht
voor andere fusiepartners.

Vorden komt door dit besluit in een
steeds lastiger pakket te zitten. De ge-
meentelijke herindeling in deze regio
neemt namelijk steeds vastere vormen
aan zonder dat Vorden daarbij betrokken
is. Vorden heeft een uitnodiging van de
gemeenten Lochem, Ruurlo en Borculo
om deel te nemen aan de orriënterende
gesprekken zelfs afgeslagen omdat ze op
dit moment verwikkeld is in de herinde-
ling van de regio Zutphen. In het kader
daarvan zal er de komende maanden in
een 'open overleg* gepraat worden met
de gemeenten Brummen, Gorssel, Warns-
veld, Voorst en Zutphen.
Tijdens de commissievergadering van
dinsdag 21 mei benadrukte burgemeester
E.J.C. Kamerling dat de gemeente Vorden
zich met hand en tand zal verzetten tegen
een fusie met Zutphen. In de tweede no-

ta van de gemeente Zutphen over de her-
indeling wordt Vorden niet meer ge-
noemd als eventuele fusiepartner. Waar-
schijnlijk zal er tijdens het 'open overleg*
met Vorden alleen nog maar worden ge-
praat over enkele grenscorrecties zodat
Zutphen de komende jaren weer meer
ruimte krijgt voor woningbouw en be-
drijfsvestigingen.
In de commissievergadering van 21 mei
stelde burgemeester E.J.C. Kamerling
voor om zo snel mogelijk te starten met
een sterkte-zwakte analyse van de ge-
meente Vorden. De commissie ging met
uitzondering van de PvdA accoord om
hier een extern bureau voor in te schake-
len. De vraag met wie Vorden in de toe-
komst wel wil fuseren blijft hiermee nog
steeds onbeantwoord. Want de tijd gaat
dringen. Naast Ruurlo, Borculo en
Lochem zijn ook de gemeenten Hengelo,
Hummelo & Keppel, Steenderen en
Zelhem in vergaande onderhandelingen.
Voor l aug^tus van dit jaar zullen de
vier gemeen^raden een definitief stand-
punt moeten innemen met wie ze willen
samenwerken. De onderhandelingen tus-
sen Hengelo, Steenderen, Hummelo &
Keppel en Zelhem zijn in november 1994
al gestart en^^t name de laatste twee ge-
meenten zijpen fusie nog liever van-
daag dan morgen plaats hebben.
Hengelo en Steenderen daarentegen
gaan de komende maanden nog een ex-
tra onderzoek uitvoeren.

Vertrek Sorbo
komt hard aan

Het nieuws kwam keihard aan. Want bij heel veel Vordenaren was er al-
tijd nog een sprankje hoop dat de Nedac Sorbo Groep in Vorden zal blij-
ven. Vorige week kwam voor hen de mokerslag toen Weekblad Contact
het nieuws publiceerde dat de handelsondernememing uit Vorden ver-
trekt. In juli zal de Nedac Sorbo Groep bekend maken naar welke plaats
het bedrijf verhuisd. In de wandelgangen wordt beweerd dat Sorbo in ge-
sprek is met de gemeenten Apeldoorn en Duiven, maar woordvoerders
van deze twee gemeenten zeggen echter van niets te weten. Volgende
week zal Weekblad Contact een artikel publiceren met reacties naar aan-
leiding van het vertrek van Nedac Sorbo.
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Geldig t/m 8 juni

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21 KEURSLAGER

Achtkastelenrit
De Vordense auto-en motorclub 'De
Graafschaprijders* houdt zondag 9 juni
de zogenoemde'Achtkastelenrit*. De start
van deze orrienteringsrit is vanaf gasterij
Schoenaker aan de Ruurloseweg. De rit
heeft een lengte van 48 kilometer en is
uitgezet door Harry Horsting en Bert
Regelink. De rit telt mee voor het open
kampioenschap van het distrikt Oost van
de KNMV, alsmede voor het clubkam-
pioenschap.

Sursum Corda
Vorige week zaterdag heeft Erna ten Pas
van Sursum Corda met goed gevolg het
examen afgelegd voor de basisopleiding
melodisch slagwerk. Erna ten Pas is hier-
voor opgeleid door het Samenwerkings-
verband Gelderse Muziek Organisaties.

Hervormde Gemeente
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 juni 10.00 uur dhr. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, H.A.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00 uur
ds. H.A Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9 juni 10.00 uur Eucharistieviering sacra-
mentsdag m. m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 8 juni 18.30 uur Eucharistieviering sacra-
mentsdag, volkszang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zalerdag 8 juni 17.00 uur Eucharistieviering, dames-
koor.
Zondag 9 juni 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.
Weekendwacht pastores: 9-10 juni Pastoor E. Lam-
mers, Hengelo, tel. 46 12 75.

Huisarts 8-9 juni dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel
55 12 55.
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 opbdlen (zonder afspraak)
komen óf een dringende vi^^anvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze sp^rekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 8-9 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573)
45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.
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Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat HA.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-1630 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00 - 12.00 uur.
Tafeltje Dek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via 'de Wehme', tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

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



zomeractie
zonnebril op sterkte

Scherp én veilig zien, ook in de zon

Zonnebril met kwallteits-
k u mts tof g lazen op uw
eigen sterkte*.
Tegen meerprijs ook
verkrijgbaar met leesdeel.

Cp juwelier
siemerink
OO Zutphenseweg7-7251DCVorden

*vSn +4.00 tot -*.<)0, cyj. 2

ALLROUN1) DUO

'APPLAUZ'
MU/IliK VOOR AL UW ( i l - . L l i C i l - . N I I l i D H N

INFO:
(0575) 46 7271 b.g.g. (026) 32 33 290

'Applauz' het verschil

Met het oog op "onze jongens" op Wembley geven wij
de eerste voorzet:

4 kopballen + 4 voetbalbeentjes voor 1 tientje

MAANDAG/DINSDAG

grove of fijne

VERSE WORST

1 kilo f8,95

SLAVINKEN
per stuk f 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt
3 pond f 10,-

Rundergehakt

1 kilo f 12,50

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

100 gram f 2,85

WEEKENDAANBIEDING

Gebraden Gehakt of
Boterhamworst

100 gram f 0,98

1 kilo Bami of Nasi

500 gram

Babi Pangang
SAMEN f 10f-

SMULLERS OPGELET

Kip Bacon
Reepjes 500 gram 7,25

met gratis bakje kipfiletsaus

Let op onze dagaanbiedingen

Profiteer mee
met..

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Vakantie?
Regel tijdig buitenlands
geld en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keet:

* Buitenlands geld
* Reisverzekering
* Europas met pincode (Eurocheques)
* Rabocard

Topcard
Reischeques

* Safeloket
* Hulpverlening in het buitenland

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

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

2 bos BLOEMEN f 8,95

4 Geraniums

f 10,-

3 Kaaps
Viooltjes
f4,95

DE VALEWEIDE bloemen

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

ADVERTEREN KOST 6EIO...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Technische Dienstverlening
Besselink

U belt,
wij komen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

geldig donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 Juni

de allermooiste
geselecteerd

Een heerlijke groente die nog maar sinds enkele jaren In ons
land gekweekt en gegeten wordt. Natuurlijk Is er import uit
diverse landen, maar niets gaat er boven die Hollandse zand-
bedden uit Brabant, Limburg en niet te vergeten Salland, waar
deze heerlijke groente met veel zorg wordt gekweekt.

Wat vrij nieuw Is, zijn de groene asperges die boven de grond
groeien en toch iets anders van smaak zijn. Het grote voordeel
van deze asperge Is dat er alleen maar een stukje van de
onderkant afgehaald hoeft te worden en niet geschild. Ze zijn
niet alleen lekker als gekookte groente maar ook heerlijk in
salades die als voorgerecht gegeten kunnen worden.

TOCH GAAT ER NIETS BOVEN DIE OVERHEERLIJKE DIKKE
WITTE ASPERGES.

Doordat asperges in verschillende maten worden geleverd,
denken veel mensen dat die dikke asperges minder lekker en
misschien wel stug zullen zijn. Juist nietü De dikke kunnen
beter geschild worden en u houdt een nog mooiere asperge
over.

Voor het koken van asperges zijn veel verschillende manieren.
Wij hebben samen met een aantal koks (o.a. Fred Donkers,
jarenlang chef kok van het Hllton concern) een nieuwe kook-
techniek ontwikkeld die heel eenvoudig bij u thuis te gebrui-
ken is. Hier volgt het:

Schil de asperge goed. haal ca. 1 cm van de onderkant af. Zet
een pan met ruim water op het vuur, doe de asperges erin met
wat zout en suiker Kook de asperges ca. 5-7 minuten goed
door en zet dan het vuur uit, laat de pan dan daarna nog 25
minuten staan en laat de deksel op de pan.
Na deze tijd hebt u overheerlijke asperges.
Serveer ze met heerlijke gekookte nieuwe krieltjes. ham,
eieren en geraspte nootmuskaat
WLJNT1P: Een vin d'Alsaco, Plnot Blanc.
Dit zal een heerlijk geslaagd diner worden.

De échte groenteman!



Dankbaar en heel blij zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

MARLOES ROSAN

Marloes

25 mei 1996

Henk en Fredérique
Olthaar-van Overbeeke
Irene

De Voornekamp 61
7251 VK Vonden
Tel. (0575) 55 35 40

Groot is het wonder
jij bent zo klein.
Dolgelukkig en dankbaar zijn wij.
dat jij onze zoon en broertje mag zijn.

ARNO JEFFRIE

Arno

Geboren op 28 mei 1996

Erik de Groot
Wilma de Groot-Rohof
Edwin

De Voornekamp 3
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 37 14

Wil je bij ons beschuit met muisjes
komen eten.
laat het ons dan even weten

Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook ons 50-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Johan en Hentje
Wuestenenk-Makkink

Hackfortselaan 1
7251 RK Vorden

Met voldoening zien wij terug
op ons 50-jarig huwelijks-
feest. De grote belangstelling
tijdens de receptie/bruiloft en
de vele kaarten hebben ons
aangenaam verrast. Daarvoor
onze hartelijke dank.

Gert en Riek
Hofs-Brummelman

Zutphenseweg 74
7251 DM Vorden

********************************

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

• Te koop: milieubewust ge-
teelde aardappelen (Surprise
en Bildstar), spits-, bloem-,
rode-, witte-, savoye-, spruit-
en boerenkoolplanten. Sla-,
andijvie- en rode bietenplan-
ten. Tomaten- en komkom-
merplanten. Verse groenten
o.a. sla, andijvie, spitskool en
bloemkool. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• A.s. zondag 9 juni grote
bingo met vele geldprijzen.
Aanvang 19.30 uur in café-
rest. d'Olde Kriet, Wichmond,
tel. (0575) 44 12 85

• Inwoners van Vierakker/
Wichmond stuur a.u.b. de
Verklaring tegen de spoor-
lijn naar Den Haag. Inl. tel.:
'44 13 41

• Te koop: caravan Chateau
la Car in goede staat, bouw-
jaar 1987 met toebehoren.
G.W. Brinkman, Zutphense-
weg 66, Vorden, telefoon
(0575) 55 19 53

Op dinsdag 11 juni a.s. zijn wij

Harry en Anja Lenselink

25 jaar getrouwd.

*
*
*

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 14.00 tot 16.00 uur
gehouden wordt in zaal De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Het Wiemelink 3
7251 CW Vorden
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Op vrijdag 14 juni 1996 hopen wij

Herman Gosselink
en
Hentje Gosselink-Rietman

samen met onze kinderen en klein-
kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 18.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den.
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Beatrixlaan 10
7251 AN Vorden
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Enige kennisgeving

Op 19 juni a.s. zal het 50 jaar gele-
den zijn dat wij

C. Fortgens
en
W.A.O. Fortgens-Opstelten

trouwden.

Wie ons hiermee wil gelukwensen, is
welkom op zaterdag 22 juni a.s. van
15.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraa^U te Vorden.

Juni 1996

Scheurkamp 27
7231 EA Warnsveld
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Tiny Luttikhuis-Breuker en
Anja Peppelman

zijn 25 jaar werkzaam op 'Het En-
zerinck'.
Ook alle oud-medewerkers zijn van
harte welkom op 15 juni van 18.00
tot plm. 21.00 uur in de tuin van Villa
Nuova.

********************************
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Lotnummer
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k CHR. MUZIEKVERENIGING

' SURSUM CORDA
\ Vorden - Tel. (0575) 55 34 83
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TREKKINGSLIJST
9e trekking d.d. 31-5-1996

Prijs Naam, adres, woonplaats

Draagbare KTV E.J. van Tongeren,
Bekmansdijk 1, Vorden

Videorecorder A.J. Wullink jr„
B. van Hackfortweg 39, Vorden

Discman C. Geessink
Burg. Vunderinkhof 10, Vorden

Dames/herenfiels J.H.L. Bargeman-ter Maat,
De Boonk 2, Vorden

Fotocamera H. Pelgrum, Dorpsstraat 19, Vorden
Accuboormachine G.J.W. Wentink, Het Hoge 18, Vorden
Decoupeerzaag 6.J. Brinks, 0. Stationsweg 17, Holten
Dinerbon f 150,- J. Uytenhaak-Dijkman,

De Boonk 6, Vorden
Waardebon VOV J. Groot Wassink,
f 100,- Zuivelhof 9, Vonten
Waardebon VOV J. Bekkers,
(50,- LankuiBweg 3, Vorden

10+aktie
Ook deze week gaan we weer voor 10+.

Zeker aan het begin van de lente hebben we

er echt zin in. Dat blijkt ook uit onze voor-

jaarsaanbiedingen. Profiteer ervan.

woensdag
kies uit tijdens onze
gehaktdag
half om half-, of runder

2 x
500 gram
samen 10.00

met gratis kruiden

Pak mee!

4 x 100 gram
vleeswaren
palingworst
varkenslever
schouderham
ontbijtspek

samen
voor maar 5.00

donderdag, vrijdag en zaterdag

5
gepaneerde
schnitzels
samen

10.00
Keurslager Vlogman

Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21
aanbiedingen geldig t/m zaterdag 8 juni

r snel weggenomen,
maar je blijft bij ons, waar je ook bent.

Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen mijn
lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

HENDRIMfS GERARDUS
:RNDS
Henk

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: P.J. Aernds-Cloo
Vorden: Erna en Richard

Estelita
Salina

Wijchen: Petra en Ruud

28 mei 1996
Hoetinkhof 21
7251 XM Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

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

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze enthousiaste medewerker, de
heer

HENKAERNDS

Onze deelneming gaat uit naar de familie, die wij
veel sterkte toewensen bij het verwerken van de
ontstane leegte.

Bestuur en medewerkers Stichting: Cultureel
Collectief
Kranenburg

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken
voor uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

SIMON VEEN

Uit aller naam,
J.C. Veen-van der Lip

Vorden, juni 1996

• Te huur: appartement Tel.
(0575) 44 12 85

• Te koop: twee eiken seni-
orenfauteuils en orgel met
drumstel. Tel. (0575) 55 15 18

• Geen spoorlijn in onze
tuin! Stuur nu de Verklaring
naar Den Haag. Inl. telefoon:
44 13 41

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

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp in Vorden. Tel. (0575) 55
16 35. Bellen tussen 18.00 en
19.00 uur

• Gezocht: huishoudelijk
werk in Vorden voor plm. 2
uur op dinsdagmorgen. Tel.
(0575) 55 34 31

• A.s. zaterdag 8 juni vanaf
18.00 uur rommelmarkt op
de St. Willibrordusschool te
Vierakker

• Gevraagd, aardbeienpluk-
kers. F.T. van Amerongen,
Schuttestraat 12, 7251 MZ
Vorden, tel. (0575) 55 64 08
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op 28 mei 1996 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
Kettelerij v.o.f. voor het vernieuwen van
een kantoor op het perceel Addinkhof
16 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunning aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunning aan aanvra-
gers is bekend gemaakt kunt u navragen
bij de sector Grondgebied.

H A f\ é

NLEVEREN MEDICIJNEN BIJ
APOTHEEK WEER MOGELIJK

Vanaf heden kunt u weer oude medicij-
nen inleveren bij de apotheek. Burge-
meester en wethouders hebben van de
regio Stedendriehoek hiervoor alsnog
toestemming ontvangen.

NGEKOMEN BOUWAANVRA GEN

Naam Bouwadres Datum
ontv.

Beheerstichting Urtica Reeoordweg 2 29-05-96
Vorden

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

Omschrijving

bouwen van een kantoor-,
vergader-, therapie- en
opslagruimte

FHANDELING VERKOPEN OPENBAAR

De afhandeling van de verkopen openbaar groen (zowel de actieve als de passieve
gevallen) zal meer tijd in beslag nemen. Om de belangen van de nutsbedrijven te
waarborgen zijn wij met die bedrijven overeengekomen een recht van opstal te ves-
tigen voor het hebben en het verrichten van werkzaamheden aan kabels/leidingen in
de te verkopen percelen.

Indien een recht van opstal voor meerdere nutsbedrijven gevestigd moet worden
lopen de kosten voor de kopers hoog op. Wij onderzoeken of er andere (goed-
kopere) oplossingen zijn waarmee de bedrijven ook instemmen.

De verkopen van door ons aangeboden percelen zullen wij nog niet notarieel afhan-
delen omdat een deel van de koopgegadigden wellicht een gewijzigde koopovereen-
komst moet tekenen. Zij die verzocht hebben openbaar groen te mogen aankopen
berichten wij als meer bekend is over de met de nutsbedrijven te treffen regeling. Een
aantal percelen komt niet voor verkoop in aanmerking. Wij zullen de betreffende ver-
zoekers binnenkort informeren.

•P ESTEMMINGSPLAN VORDEN WEST EN ZUID, HERZIENING HET
JEBBINK15

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 6 juni 1996,
gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening c.a. (koetshuis), ter inzage ligt het voorontwerp van het bestem-
mingsplan "Vorden west en zuid, herziening het Jebbink 15*.
Dit plan voorziet in een wijziging van de bestemming voor het perceel het Jebbink
15 (voormalig groene-kruisgebouw). De hoofdbestemming blijft "Woongebied III",
maar de medebestemming 'Gemeenschapsvoorzieningen* wordt omgezet in een
medebestemming "Werken". Binnen deze nieuwe medebestemming is een beperkte
groep bedrijven toegelaten, waaronder medische laboratoria.
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdag-
morgen van 8.00 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur)
over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening.
Gelijktijdig met dit voorontwerp-bestemmingsplan ligt voor dit perceel de ontwerp-
milieuvergunning ter inzage (zie advertentie elders in dit blad). Op 17 juni aan-
staande om 16.00 uur is een hoorzitting gepland in raadszaal van het gemeentehuis,
waar u met een delegatie van het gemeentebestuur van gedachten kunnen wisselen
over de milieutechnische- en planologische aspecten. Een ieder is bij deze van harte
uitgenodigd voor het bijwonen van die zitting.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, buro milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 7 juni tot en met 5 juli 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Bazar Sueters, Dorpsstraat 15, 7251 BA Vorden,
voor het uitbreiden van een inrichting volgens het Besluit detailhandel milieube-
heer met 2 lichtreclamj^bjecten op het perceel Dorpsstraat 15 te Vorden;

^^
en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. Nedac Sorbo Groep B.V., Postbus 12, 7250 AA Vorden,
voor het beëindigen van granulaatlossing op lospunt A per l september 1996 op
het perceel Nieuwstad^fia te Vorden.

3. de heer Th.J. Bloemenkamp, Broekweg 2, 7234 SW Wichmond,
voor afname van de veebezetting op het perceel Broekweg 2 te Wichmond.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 2 en 3 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

OMPOSTACTIE GROOT SUCCES

Op vrijdag 24 mei is de jaarlijkse compostactie gehouden. Dat de actie succesvol was
blijkt uit het feit dat om 10.30 uur alle zakken al weggegeven waren. In 1995 was een-
zelfde hoeveelheid zakken ruim voldoende.
Volgend jaar komt er weer een compostactie, burgemeester en wethouders zullen

'ervoor zorgen dat dan meer compost beschikbaar is.
Aan diegenen die helaas voor niets kwamen, bieden burgemeester en wethouders
hun excuses aan.

Vierakker tegen
noordtak van
Betuwelijn
De bevolking van Vierakker en Wich-
mond is geschrokken van de Startnotitie
van de Noord-oostelijke verbinding van
de Betuwelijn. In deze notitie worden in
totaal negen tracévarianten genoemd
waarvan er drie over het grondgebied
van de gemeente Vorden lopen. Naar
aanleiding van een voorlichtingsavond
die afgelopen maand in café de Bosrand
in Vierakker werd gehouden, heeft een
aantal inwoners van de beide kerkdorpen
actie ondernomen tegen de mogelijke
aanleg van dat stuk spoorlijn door de
Kempen en Vierakker. Ze hebben een
verklaring opgesteld waarin wordt ge-
vraagd geen spoorlijn aan te leggen aan-
gezien. De actiegroep ziet de spoorlijn als
een ingrijpende verstoring van het land-
schap. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de heer H.J.M. La-
mers uit Wichmond (44 13 41).

Ook de Vordense Landbouwfederatie en
het bestuur van de ZMO Warnsveld heb-
ben inmiddels actie ondernomen en alle
leden een concept-bezwaarschrift opge-
stuurd. Degene die bezwaar wil aanteke-
nen hoeft deze brief alleen maar te on-
dertekenen en tijdig op te sturen. Voor
niet-leden geldt dat deze concept-be-
zwaarschriften tot vrijdag 7 juni zijn af te
halen bij het Dorpscentrum in Vorden.

Collectes
Van 3 tot en met 8 juni zal in ons land de
jaarlijkse nationale collecte voor de epi-
lepsiebestrijding worden gehouden.
Meer dan veertigduizend vrijwilligers
zullen de straat op gaan om een ieder in
de gelegenheid te stellen een bijdrage
voor dit belangrijke werk te geven. Ook
in onze regio zullen zij bij iedereen aan-
kloppen.
Verder wordt van 9 tot en met 15 juni de
Nationale Collecte AVO Integratie Ge-
handicapten gehouden. AVO is een lan-
delijke organisatie en streeft naar gelijke
behandeling en gelijke kansen voor ge-
handicapten.

fJLfA

Speciale lijn bij
Interpolis voor
schadegevallen
Mensen die via de Rabobank verzekerd
zijn bij Interpolis, kunnen schade aan hun
auto, hun woning of andere particuliere
bezitteingen voortaan rechtstreeks mel-
den bij Interpolis. De verzekeringsmaat-
schappij heeft daarvoor een speciaal tele-
foonnummer opengesteld. Dit nummer
wordt zeven dagen per week en 24 uur
per dag bemand.
Voor verzekerden van Rabobank/Interpo-
lis houdt de rechtstreekse schademeldin-
gen een belangrijke verbetering van de
dienstverlening in. Zij kunnen op elk mo-
ment vanuit hun eigen stoel, de afwikke-
ling van hun schade in gang zetten.
Direct na de melding komt"de medewer-
ker van Interpolis in actie, zodat de scha-
devergoeding eerder kan worden uitge-
keerd. In veel gevallen kan met dit ene te-
lefoontje worden volstaan en is zelfs het
invullen van een schadeformulier niet

meer noodzakelijk. Alleen bij gecompli-
ceerde schaden of als het om grote be-
dragen gaat, kunnen van de verzekerde
nog bepalade handelingen worden ge-
vraagd.

De medewerkers van Interpolis Schade-
melding zijn speciaal opgeleid voor deze
taak. Zij beperken zich niet alleen voor
het opnemen van de noodzakelijke gege-
vens. Zij informeren de verzekerde ook
over het verdere verloop van de scha,de-
afwikkeling. Tevens schakelen zij zo no-
dig hulpdiensten en schadehersteledrij-
ven in of wijzen zij de verzekerde de weg
daarheen. De medewerkers zijn ook ge-
traind in het omgaan met emoties, die Dij
schade immers vaak tot uiting komen.

Het telefoonnummer van Interpolis
Schademelding is (013) 580 12 34. De
Rabobank raadt Interpolis-verzekerden
aan dit nummer bij de verzekeringspapie-
ren te noteren en in agenda's en tele-
foonklappers op te nemen. Zie ook ad-
vertentie.



GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4
Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grond-
gebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, ge-
durende de openingstijden,

liggen vanaf 7 juni 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer M.J.M. Meddens
het Wiemelink 26
7251 CZ Vorden

adres van de inrichting: het Jebbink 15 te Vorden

om: een vergunning voor het oprichten van een in-
richting voor productie en verkoop van diagnos-
tica binnen de gezondheidszorg.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het
milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inza-
gelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeente-
bestuur worden ingediend vóór 5 juli 1996.

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

Mondelingen bedenkingen kunnen op verzoek wor-
den ingebracht tot het einde van de termijn van 4
weken van de ter inzagelegging.

Datum: 4 juni 1996.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met in-
gang van donderdag 6 juni 1996, ge-

durende vier weken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage liggen de ontwerp-be-
stemmingsplannen "Reconstructie Industrieweg 1996"
en "Buitengebied de Vijfsprong".

Eerstgenoemd plan heeft betrekking op de, in het ka-
der van de revitalisering van het industrieterrein "Werk-
veld", door te voeren reconstructie van de Industrieweg
ten oosten van de Kerkhoflaan.
Het tweede plan schept (bpuw)mogelijkheden voor het
uitbreiden van de therapeutische functie op het perceel
Reeoordweg 2 (biologisch-dynamisch bedrijf "de Vijf-
sprong").

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

Vorden, 5 juni 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Uitslag verloting
s.v. Soefi
Trekking is verricht door notaris Mr. R. Das

Prijs

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs

10e prijs
11e prijs

Bedrag

500,-
400,-
300,-
150,-
100,-
75,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25-

Lotnummer

0334
0070
0410
0437
0659
0819
0155
0073
0287 l
0276
0286

V A K A N T I E

van 17 t/m

3O juni

KAPSALON
G.J. BEERNING

Raadhuisstraat 11 - Tel. (0575) 55 14 62

Informatie bij W. ter Bogt, tel. (0575) 44 16 69 en
ter Harmsel, tel. (0575) 44 13 22 ^

GROOT BEELDSCHERM
Donderdag
i3juni Zwitserland-Nederland

Dinsdag
Nederland-Engeland

Aanvang beide wedstrijden 20.30 uur

Café 'De Bosrand'
Vierakkersestraatweg 37, Vierakker

m 9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor
ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

Tafeltje Dek-]e
Met ingang van l juni 1996 zullen de ac-
tiviteiten van Tafeltje Dek-Je door de
SWOV worden voortgezet. Verzoeken
voor het verkrijgen van een warme maal-
tijd kunnen gericht worden aan de
SWOV, Raadhuisstraat 6, tel. 553405. U
kunt bellen van maandag t/m vrijdag tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. De dames L. van
Uden en D. Hiddink zullen u dan nadere
informatie geven. De maaltijd wordt be-
zorgd door vrijwilligers. Als u er iets voor
voelt om hieraan mee te werken, neem
dan contact op met de SWOV.

Hulpverlening
De centrale voor vrijwillige hulpverlening
beschikt over een aantal vrijwilligers die
graag ouderen in allerlei situaties willen
helpen. Enkele voorbeelden van deze
hulp: boodschappen en kleine klusjes
doen, begeleiden bij wandelen, voorlezen
en gezelschap houden, invullen van for-
mulieren, autovervoer, enz.

Dagopvang
De dagopvang is een voorziening voor
ouderen vanaf ± 60 jaar, die moeite heb-
ben met het opbouwen of onderhouden
van sociale kontakten. Het kan daarbij
gaan om ouderen die moeilijk lopen en
bewegen, om ouderen met spraakstoor-
nissen of verlammingsverschijnselen.
Ook ouderen bij wie ten gevolge van een
lichte desoriëntatie de zelfstandigheid en

de zelfredzaamheid verminderen, kunnen
gebruik maken van de dagopvang. Aan
de bezoekers worden diverse aktiviteiten
in groepsverband aangeboden, maar er is
OOK ruimte voor persoonlijke begelei-
ding. De dagopvang staat onder leiding
van professionele aktiviteitenbegeleid-
sters die worden bijgestaan door vrijwilli-
gers. Plaats: de Delle 15, achter "de Weh-
me". Voor vervoer kan worden gezorgd.

BOS
De zorg voor een aan dementie lijdend
persoon kan een hele opgave zijn.
Gelukkig zijn er geschoolde vrijwilligers
die hier graag bij willen helpen. Zij zijn
betrokken bij het B.O.S.-projekt, een
Bezoek en Oppas Service en zijn door-
gaans een ochtend, middag of avond be-
schikbaar. Wanneer de partner er af en
toe eens even uit kan is de zorg voor de
dementerende ouder beter vol te houden.
Bel gerust voor een afspraak!

Open Tafel
De Open Tafel stelt ouderen in de gele-
genheid dagelijks een warmte maaltijd te
gebruiken in gezelschap van anderen.
Deze aktiviteit vindt plaats in de Wehme.
Met diëten kan rekening worden gehou-
den.

Vrijwilligerswerk
Vrijwel alle projekten van de SWOV
worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Wanneer u op dit gebied een zinvolle
vrijetijdsbesteding zoekt neem dan eens
kontakt op met de functionaris van de
SWOV. Er is zeker werk dat u leuk zult
vinden!

Bewegen
Het Meer Bewegen voor Ouderen is ge-
richt op het in goede conditie brengen of
houden van het lichaam door het doen
van gerichte oefeningen en het maken
van contacten met leeftijdgenoten of het
onderhouden ervan. Er zijn verschillende
mogelijkheden: Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

Ontmoetingsruimte
Als u zich wat eenzaam voelt en graag
eens in contact wilt komen met andere
ouderen, kom dan eens naar de bingo-
middagen of de koffiemorgen in net
Dorpscentrum. Tijdens de koffiemorgen
kunt u gezellig met elkaar praten, maar
ook meedoen aan spelletjes zoals kaar-
ten, rummi-cub, sjoelen, enz.

Alarmering
De personenalarmering biedt de moge-
lijkheid in geval van nood hulp in te roe-
pen van derden. Zij is bedoeld voor zelf-
standig" wonende ouderen in de gemeen-
te Vorden met een minder goede licha-
melijke of geestelijke conditie, maar ook
voor ouderen die alleen wonen en weinig
contact hebben met de naaste omgeving.

Midpointmeeting
De buitenlandse stagiaires die de afgelo-
pen dagen in Vorden en omgeving te gast
zijn geweest, zijn zondagmiddag met een
lach of een traan weer richting stageadres
ergens in Nederland vertrokken. De lach
en traan doelt dan op de feestavond die
zaterdagavond in zaal de Bremer plaats-
vond met medewerking van de regio
Allstar band, waarbij tussen de stagiaires
onderling hier en daar nauwe vriend-
schapsbanden ontstonden. De 53 jongens
en meisjes uit alle delen van de wereld,
zijn in Nederland een bepaalde tijd werk-
zaam als stagiaire in bijvoorbeeld land-
bouw-ruinbouwbedrijven. Het afgelopen
weekend was als een 'uitstapje* naar de
Achterhoek bedoeld. Zaterdag overdag
werd er in Giethoorn "gepunterd", ge-
volgd door de feestavond. Zondag-
middag vond er alvorens de terugreis
werd aanvaard ter afsluting een geza-
menlijke lunch plaats in het Dorps-
centrum te Vorden.

Kranenburgs Belang
Het bestuur van Kranenburgs Belang had
zondagmiddag een prachtige fietstocht
uitgezet. Er waren weer zeer veel deelne-
mers. Vanaf Gasterij Schoenaker ging het
richting Linde en Delden. Halverwege de
tocht kon bij camping de Kleine Steege in
Wichmond de dorst worden gelest en de
kinderen vermaakten zich in de speeltuin.
Daarna ging het via Hackfort terug naar
Gasterij Schoenaker In Kranenburg. Hier
werd een auiz gespeeld die werd gewon-
nen door de groep Fleming. Bij de kinde-
ren vielen Peter Romeijnders, Mark Neij-
enhuis, Ruud Mullink en Jorik Wolsing in
de prijzen.



AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink Rondweg 2

7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

1995
Nissan Sunny 2.0 D

1994
Ford Mondeo 1.8 TD

1993
Mitsubishi Colt 1.6 Gli

1992
Hyundai Lantra
Citroen BX

1991
Ford Orion 1.4i
Ford Escort 1.3 CL
Mazda 626 1.8 Millionaire
Nissan Primera
Seat Toledo 1.8 G LX
Citroen ZX

1990
Fiat Panda 1000 CL
Ford Escort 1.4 CL
Renault 19 GTR
Suzuki Swift 1.3 G L
Suzuki Swift Automaat

1989
Renault 19 1.4 GTR
Seat Marbella

1988
Ford Escort 1.4 CL
Mazda 626 1.8

Automaat
Ford Escort 1.6
Nissan Primera
Suzuki Swift

Niet gevonden wat u zoekt?
Misschien hebben wij het net ingekocht!

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

BRANDEND

gir
95O

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Óók op woensdag- en donderdagavond

Naar de kapper ?

ook dat kan bij... Irwloor

Ifc-auty A Kupsalon
wanton

(Leden lnrl<x)r Sjwrt Vorden 1O% korting)

Overweg l G Vorden O575.553433

«Cursus
zelfverdediging

Aanmelden bij
Boekhandel/Postkantoor
Borculoseweg 17, Ruurlo

Kosten: f 50,- gehele cursus
Plaats: gymzaal Schoolstraat Ruurlo
Tijd: zaterdags van 18.45 tot 20.00
uur.
Cursusgeld te voldoen bij inschrij-
ving in de winkel vanaf maandag-
morgen 9.30 uur.

Deelname sluit bij het bereiken van
30 deelnemers

Uw "nieuwe" auto staat bij ons klaar!

Opel Kaden Ui Stationcar, trekhaak, rood, bj. 1989
Opel Corsa 1.200 S, open dak, trekhaak, wit, bj. 1985
Peugeot 2051900 GTi, lichtmetalen velgen, zwart metallic, bj. 1988
Opel Vectra 1.7 Diesel, 5-deurs, stuurbekr, getint glas, rood, bj. 1989
Opel Corsa 1.4001, Joy Special, open dak, signaalrood, bj. 1990
Nissan Sunny 1.4i LXi. trekhaak, metalliclak, bj. 1991
Opel Vectra 1.7 TD GLS, metalliclak, grijs, bj. 1994
Volkswagen Golf 1300 LM, velgen blauw metallic, bj. 1986
Opel Astra 1.400 GTSi, 82 PK motor, signaalrood, bj. 1992
Opel Vectra 1.6001, lichtmet velgen achterklepsp., blauw met, bj. 1992
Toyota Carina E, 5-deurs, trekhaak, groen metallic, bj. 1992
Opel Kaden 1.7 Diesel Life, open dak, getint glas, wit, bj. 1990
Opel Astra 1.6i GLS, schuif/kanteldak, blauw metallic, bj. 1994
Opel Astra 1.6i GLS Sedan, groen metallic, bj. 1994
Ford Escort 1.4i Wagon, trekhaak, blauw metallic, bj. 1990
Opel Omega 2.4i Daimond CD, zwart metallic, bj. 1990
Opel Astra 1.8001 GLS, 5-deurs, schuif/kanteldak, metalliclak, bj. 1992
Opel Vectra 1.6001 GL. 4-deurs, Novablack, metallic, bj. 1993
BMW 316, LPG-instaL, schuif/kantdak, lichtm. velgen, grijs, bj. 1988
Opel Astra 1.6i Stationcar GLS, Nova black, bj. 1993

112.100 km
71.500 km

139.000 km
173.300 km
112.500 km
51.300 km

103.700 km
133.300 km
68.700 km
44.400 km
92.300 km

109.000 km
40.200 km
48.500 km
63.500 km

124.800 km
43.300 km
82.400 km

132.400 km
72.800 km

f 11.950.-

f 3.950,-

f 12.500 -
f 14.250,-

f 12.950-

f 14.750.-
I 27.500,-
f 6.500.-

f 19.950,-

f24.500,-

f22.500,-
f 13.950,-
f28.500.-

f28.250,-

f 14.500,-

f 28.900,-
f24.500,-
f26.950.-

f 10.950-

f 28.750.-

Voor een auto groot of klein, moet U in Zutphen bij Wisselink zijn.

WISSELINK uw Opel-dealer
Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

MUFFINS
met rozijnen, kersen of naturen

VAN 0,90 VOOR 75 ct
***
**
*

*
*

HEERLIJKE

KERSEN VLA Al
goed voor 8 punten

DEZE WEEK

voor • ̂ Jp ™"

*
*****

*

PROKORN
meergranenbrood

met veel voedingsvezels
Proef de oorsprong voor een

gezond leven.

DEZE WEEK VOOR

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Uitnodiging
De ene mens is de andere niet, daarom is iedere uitvaart ook uniek.
Ook u zult willen dat uw laatste afscheid uw eigen levensstijl weer-
spiegelt.

Kom daarom op zaterdag 8 juni 1996 naar
CREMATORIUM/BEGRAAFPLAATS
SLANGENBURG
Om u een beeld te vormen van de mogelijkheden die er zijn om een
uitvaart karakter te geven. Deskundig personeel leidt u dan rond
door het crematorium en over de begraafplaats.

U bent welkom van 10.00 tot 15.00 uur op onze
open dag

Nutselaer 4. Doetinchem. telefoon (0314) 34 57 74

Sportmassage
30.-

per half uur

Overweg 16
Tel. 0575 - 553433

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32



Gehandicapten Platform start met spreekuur:

"Er is veel onduidelijkheid
op het gebied van de WVC

Zwemvierdaagse streeft
naar 250 deelnemers

Het Gehandicapten Platform Vorden is
op 4 juni begonnen met een maandelijks
spreekuur. Dit spreekuur heeft elke eer-
ste dinsdagmiddag van de maand plaats
op het kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden aan de Raadhuisstraat
6. "Voor alle vragen op het gebied van de
Wet Voorziening Gehandicapten kan
men tijdens deze middag bij ons terecht",
aldus voorzitter Willem Docter. "In de
praktijk blijkt dat heel veel mensen het
invullen van een aanvraagformulier voor
de WVG erg moeilijk vinden. En daar
willen wij hen graag bij helpen", vult se-
cretaris Ans Roelofs aan.

Het Gehandicapten Platform Vorden
werd in april van dit jaar officieel opge-
richt. De doelstelling van de stichting is
de mensen in deze regio te informeren
over de Wet Voorzieningen Gehandicap-
ten en te helpen met het invullen van de
aanvraagformulieren. Ook verzamelt het
platform klachten op het gebied van de
WVG. "Maar je moet ons niet zien als
een stichting die tegen de gemeente is.
Integendeel. Wij willen een spreekbuis
zijn voor alle mensen diepte maken heb-
ben met de WVG en de gemeente advi-
seren in haar beleid ten aanzien van de
uitvoering van deze wet", aldus penning-
meester Geja ter Beest.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten
ging op l april 1994 van kracht. Het Ge-
handicapten Platform Vorden heeft het
gevoel dat er een grote groep mensen is
die wel recht heeft op een bijdrage uit de
WVG, maar daar geen gebruikt van
maakt. "Dat heeft alles te maken met de
slechte voorlichting op het gebied van de

WVG. Hierdoor weet een hele grote
groep mensen niet dat ze kunnen aan-
kloppen bij de gemeente voor een bijdra-
ge. Als gevolg hiervan is er de afgelopen
twee jaar in Nederland een bedrag van
8,2 miljoen blijven liggen dat gereser-
veerd was voor de WVG. En daarin is
Vorden geen uitzondering. Wij hebben
onlangs een enquête gehouden en daaruit
bleek dat er op het gebied van de Wet
Voorzieningen Gehandicapten heel veel
onduidelijkheid bestaat. Daarom zijn wij
van mening dat er in onze gemeente een
goede en duidelijke folder moet komen
over de WVG. Alleen op die manier zorg
je ervoor dat de WVG voor de mensen
toegankelijker wordt", aldus secretaris
Ans Roelofs.
Voorzitter Willem Docter vult aan: "Ik
heb regematig mensen aan de telefoon
met vragen over de WVG. Zo sprak ik af-
gelopen week een vrouw die last had van
astma en ze vroeg zich af of ze ook aan-
spraak kon maken op de WVG. En dat is
dus het geval. En zo zijn er veel meer
mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Ze
hebben recht op een bijdrage maar zijn
daar niet van op de hoogte". Een tweede
opstakel is voor veel mensen het invullen
van het aanvraagformulier. "Daarom heb-
ben wij besloten om maandelijks een
spreekuur te houden. Op die manier
kunnen wij de mensen helpen met het in-
vullen van de formulieren en hun vragen
beantwoorden", zegt Docter. Het is overi-
gens ook mogelijk om tijdens dit spreek-
uur telefonisch vragen te stellen aan de
vrijwilligers van het platform. Het
Gehandicapten Platform Vorden gebruikt
hiervoor de telefoon van de Stichting
Welzijn Ouditen Vorden (55 34 05).

Biej ons
in d'n Achterhoek
Willem Diekman wreef zich de ogen 's goed uut. Had hee 't wel goed ezeen?
Had dat knien de jonge plantjes allemaole af-evretn? Zo'n rotknien. An 'n
heeln tied gespeln dat ding hier de buurte deur. Dan vrat e hier wat of, dan
door. Wat luu, arg begaon met de natuur en met kniens in 't besunder vonnen
't maor wat aagug dat dat knien hier wel kapotschietn. Maor dat mag iej as
borger zonder akte natuurlijk neet doen.
Angezeen d'r gin ene van de luu die d'r wonnen in zien leaven wel 's estreupt
hadde, wis ok gin mense te zeggen of 't 'n wild knien was of ene die aans uut
de loop of kauwe was ekommen. Willem heel 't maor op 'n kruusing, veur 'n
wilden was e te tam en veur 'n tammen te wild.
De naöste buurleu waarn onderhand ok wakker ewodn. Angezeen d'r meer
waarn met scha an de pas duur gekochte bluumkes wier d'r al gauw oaverleg
hoo zee 't knien 't beste onder 'n dekkel konnen kriegen. Zo maor griepn ging
natuurluk neet. Daorveur waarn ze allemaole te old en te stief. Wat kö'j ok
anders vewachten in zo'n riege bejaordenhuuskes.
Diene van 'n Krommendiek wol alles vol strikken zetn maor daor woln de
andere luu neet an. "Ik wette wel wat, 'k hebbe nog wel 'n net da'w veur dat
poortjen kont hangen", zei Willem Diekman, "dan jaage wiej um d'r zo in".
Zo gezeg, zo gedaon. 't Net wier espannen, 't knien dat daor 'n endjen wie-
terop zat wier umsingeld en too op-ejar. Maor mooi mis. 't Dier von an de
kante van 't net nog 'n gaetjen waor e deur rospeln. "Nog maor 's prebeern,
now van de andere kante opjagen", 't Net wier now wat secuurder op-ehan-
gen. En veduld, nao de anval van de buurte sprong 't knien van veraltereerd-
neid in 't net en kon Willem um biej de kladden kriegen.
"Wat doe'w d'r met", was de vraoge. "Oh, ik kriege wel effen 'n wostespiele en
slao um in de nekke", zei Willem Diekman. "Dat kö'j neet doen", mennen de
anderen, "iej wet gaar neet of e ok van ene hier argens in de buurte is. At ze
d'r achter komp da'j um 't vel af heb edaon je'j nog nooit zo'n trammelant
ehad". "Bel de pelietsie, geef um op as gevonden veurwarp", mene d'r ene.
De pelietsieman op 't buro was natuurlijk hadstikke druk met 't rapporten
schrieven veur de volgende reorganisatie maor beloaven toch te kommen. En
eerluk ezeg was e d'r ok al rap, meschien had e de boek al lange vol van al die
veranderingen waor gin mense better van wier.
't Knien hef e nao 't asiel in de Bronsbergen ebrach. A'j d'r soms ene kwiet
bunt dan kö'j um daor haaln. 't Is t'r ene met vier peute en 't stat.
Zo ziej maor weer 's waor de pelietsie al neet goed veur is, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leeshnan.

Van 24 tot en met 28 juni zal het water
van het zwembad In de Dennen' weer
volop in beweging zijn. Dan wordt na-
melijk voor de 22e keer de Zwemvier-
daagse gehouden. Vorig jaar zwommen
maar liefst 223 deelnemers vier dagen
lang een aantal baantjes. De organisato-
ren hopen dit jaar het voor Vorden re-
spectabele aantal van 250 deelnemers te
halen. Rond het zwemfestijn worden al-
lerlei activiteiten georganiseerd, zodat
het eind juni in het bosbad vier dagen
lang weer erg druk en gezellig zal zijn.

De Zwemvierdaagse is een belangrijk
evenement geworden in ons land. Vooral
omdat aan dit sportieve evenement ook
een actie is verbonden voor een bijzonder
sympathiek doel. Ieder die dat wil kan
namelijk al zwemmend een bijdrage leve-
ren aan het Ronald McDonald
Kinderfonds. Dit fonds sticht en beheert
in ons land de bekende McDonald-
huizen. In totaal zijn er nu al 6 van deze
huizen. Ze zijn gelegen op loopafstand

van grote ziekenhuizen waar de ouders
van ernstig zieke kinderen die ver van
huis worden verpleegd, kunnen logeren.
Zodat ze in moeilijke dagen altijd dicht
bij hun kind kunnen zijn.

In de afgelopen jaren heeft de landelijke
zwembond voor dit doel al ruim 2 mil-
joen gulden bijeengebracht. Ook in
Vorden werd vorig jaar door 26 personen
aan deze actie meegedaan. Voor elke me-
ter die werd gezwommen, betaalden
sponsors (familieleden, buren en vrien-
den) een bescheiden bedrag dat in totaal
een leuke bijdrage opleverde voor het
kinderfonds. Ook dit jaar zijn sponsor-
zwemmers dus bijzonder welkom. En wie
als sponsor dit goede doel wil steunen,
kan zich telefonisch opgeven bij de lei-
ding van het zwembad. Er wordt dan een
sponsorzwemmer aangewezen die na af-
loop van de vierdaagse met een officieel
getekende verklaring van de afgelegde af-
stand graag uw toegezegde sponsorbij-
drage komt ophalen.

Openingsconcert VVV
De VW in Vorden houdt op zondag 9 juni een feestelijk concert
bij kasteel Hackfort. Met dit concert opent de plaatselijke W het
toeristenseizoen in Vorden. Aan dit evenement wordt medewer-
king verleend door het Vordens Mannenkoor onder leiding van

Bert Nijhoff en harmonieorkest Concordia onder leiding van
Hans Kraxner. De VW heeft voor zitplaatsen gezorgd en de toe-
gang is gratis. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar Hotel

Mkker aan de Dorpsstraat in Vorden.

AGENDA
JUNI

Iedere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie

4 Soos Kranenburg, soosmiddag
5 Floralia Bloemschikken
5 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
6 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
11 ANBO Middagfietstocht, vertrek

v.a. Kerkplein, info 551795
12 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
12 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
13 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
17 t/m 20 Avond vierdaagse Sparta
18 NBvP Reisje
18 Soos Kranenburg Bloemisterij binde-

rij
19 Floralia Bloemschikken
19 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
23 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel / Hengelo / Ruurlo / Vorden
25 ANBO Middagfietstocht, vertrek

v.a. Kerkplein, info 55358*8
26 Bustocht Bejaardensoos Vierakker
26 Welfare handwerken Wehme
26 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
26 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
30 Vorden zingt in de Dorpskerk

JULI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme

Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie

2 Soos Kranenburg, soosmiddag
3 Bloemschikken, Floralia
3 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
4 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
7 HSV de Snoekbaars, Koppelwed-

strijd
10 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
11 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
16 Soos Kranenburg, eindmiddag
17 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
17 HSV de Snoekbaars, Seniorwed-

strijden
24 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
24 Welfare Handwerken Wehme
31 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

DLV
De Dienst Landbouw Voorlichting houdt
op dinsdag 11 en woensdag 12 juni onder
auspiciën van de Federatie Agrotechniek
de erkende landelijke demonstratie voe-
derwinning 1996. Op het proefbedrijf van
de ID-DLO aan de Runderweg in
Lelystad is daarvoor 75 hectare grasland
gereserveerd. Dinsdag 11 juni is vooral
voor de veehouders bestemd. Tijdens de-
ze dag zijn er diverse demonstraties te
zien. Zo zijn er maaiers van twee tot vijf
meter, schudders, harken rondbalenper-
sen, en foliewikkelaars te bekijken.
Woensdag 12 juni is meer gericht op de
grote veehouders en loonwerkers. Op
deze dag komen de brede maaicombina-
ties van vijf tot negen meter aan bod
evenals brede harken, opraapwagens,
grootparkpersen, oprolpersen, foliewik-
kelaars en hakselaars.
Deze demonstratie in Lelystad is de ma-
nier om alle merken onder vergelijkbare
omstandigheden aan het werk te zien. De
contactcommissie Vorden-Warnsveld
heeft het idee opgevat om gezamenlijk
naar deze demonstratie toe te gaan. Voor
meer informatie en opgave kan men con-
tact opnemen met B. Fokkink (55 66 26)
of J.W. Wesselink (52 39 00). Het vertrek
is vanaf de Boggelaar.



BETAALT NU WEINIG LEERGELD

Zitcomfort in zuiver leer
Aantrekkelijke combinatie uitgevoerd in
een hoogwaardige leerkwaliteit. Voorzien
van binnenvering, dus goed voor jarenlang
comfort. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Als speciale aanbieding.

2- en 3-zitsbank 4495,
Ook als fauteuil leverbaar

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Restantverkoop ondergoed/nachtkleding
waaronder
Schiesser dames- en herenpyjama'̂ fc
Triumph nachthemden en b.h.'s
Ten Cate ondergoed
Schiesser ondergoed, slips en hemdjes
en verder
ochtendjassen
dusters
corseletten

modecentrum

Alles moet weg
tot 7O°/o korting

Let op!
ruurlo, dorpsstraat 22, tel. 45 14 38

in het oog
springend..,

üat doet drukv
indien er

alle aandacht en
zorg aan is besteed.
Waarbij technische

en vakbekwame
kennis hand in hand

i en ingespe Md
wordt op de

specifieke wensen
van u l

Wij maken in het
oog springend

drukwerk, en het is
steeds weer een

uitdaging om
kennis en

--vakmanschap om te
zetten^

uitstekend resultaat!

Wij zijn da
part n

DRUKKERIJ
WEEVHIS

WIJNVAKANTIE
Te huur aan de Moezel (Duitsland.)
vijf volledig ingerichte caravan*

met grote voortent
Op camping Pommeren (nabij

Cochem) in het prachtige
Moezeldal.

Prijzen vanaf f 225,- per week.
Caravanvertiuur Lovink

Zelhem, tel. (0314) 62 15 48

Verkrijgbaar bij:

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

Tel. (0575) 55 19 71



LET OP HET TEKEN VOOR
HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

Chemisch
afval

is nu makkelijk te
herkennen

Afval scheiden doen we allemaal.
Of het nu om papier en karton,
groente-, fruit- en tuinafval of om
textiel gaat. We zijn zelfs wereld-
kampioen glasbakgooien.
Soms is het apart houden van af-
val toch nog lastig. Neem nou
huishoudelijk chemisch afval.

Van die lege batterijen en dat
restje verf of olie weten we wel dat
het chemisch afval is. Maar hoe zit
het bijvoorbeeld met verf op water-
basis, spaarlampen en nagellak?

Veel mensen worstelen nog met
de vraag wat nu huishoudelijk che-
misch afval is en wat niet. En dat is
belangrijk om te weten.
Want hoe meer chemisch afval we
apart inzamelen en verwerken, hoe
minder schadelijke stoffen er uit-
eindelijk in bodem, water en lucht
terechtkomen.

EEN TEKEN OM TE
ONTHOUDEN

Chemisch afval is voortaan veel
makkelijker te onderscheiden. Op
huishoudelijke produkten die na
het gebruik bij het chemisch afval
horen, staat namelijk een teken.

Als u dit teken op een pro J u kt ziet,
dan wil dat zeggen: dit produkt hoort
bij het huishoudelijk chemisch afval,
houd het apart.

Het teken kan op het produkt of
op de verpakking staan. Op som-
mige produkten die wél bij het
huishoudelijk chemisch afval horen,
ontbreekt het misschien nog. Dat
komt omdat het invoeren ervan tijd
kost. Maar in de zomer van 1995
staat het teken op alle produkten
die daarvoor in aanmerking komen.
Dat is een wettelijke verplichting.
Overigens, het gaat om het apart
houden van produkten of produkt-
resten die schadelijk zijn voor het
milieu. Een lege verpakking, ook al

Het teken voor huishoudelijk chemisch
afval.

staat het teken voor chemisch afval
erop, hoeft u niet apart te houden.

Toch bl^t het opletten gebla-
zen. Of h^^bken voor huishoude-
lijk chemisch afval op een produkt
staat, hangt af van de hoeveelheid
schadelijke stoffen die erin zitten.
Zo zal het teken altijd op aceton of
op petrole^^ staan. Maar het teken
staat bijvoorbeeld niet altijd op
alle lijmen. Er zijn minder schade-
lijke lijmen, zoals plaksel, plakstif-
ten en behanglijm. Daar hoeft geen
teken op.

WAAR INLEVEREN?
In elke gemeente zijn plaatsen

waar u huishoudelijk chemisch af-
val kunt inleveren. Ook bij u in de
buurt. De reinigingsdienst van de
gemeente kan u precies vertellen
waar. •

De volgende productgroepen krijgen het teken voor
huishoudelijk chemisch afval:

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

aceton
accu's
accuzuur
batterijen
bestrijdingsmiddelen
correctievloeistoffen
(foto)fixeer
(foto)ontwikkelaar
houtverduurzamingsmiddelen
inkten
insekticiden
kitten
kwastreinigers
kwastontharders
kwikthermometers
lampolie
lijmen
meubelolie
motorolie
nagellak
nagellakremover

oliefilters
olie (rijwielolie, naaimachine-
olie, remolie)
petroleum
plamuur
remolie
smeervetten
spaarlampen (TL, PL, SL)
spuitbussen (afhankelijk van
de inhoud)
terpentine
thinner
TL-buizen
verf (ook op waterbasis)
verfafbijtmidde Hen
verfverdunners
vlekkenwaters (niet op water-
basis)
vlooienbanden
wasbenzine
zoutzuur

HELP HET GELUK 'N HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken

duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst l op de 20 kinderen in
Nederland te maken met jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een
verstoorde thuissituatie. Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei

Brinkpoortstraat 32. 741 l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899

vormen van hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een toekomst-
perspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, van
tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al
bijna 40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?

QIRO DEVENTER

4O4O4O
VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN



SPORT-
NIEUWS

voor Vordens Tennis Park te strijden. Het
gaat hier om Annelies Limpers, Lisette
Dijkman Joris Fransen en Daan Dagevos.

Voetbal

Heeten-Vorden 1-0
Afgelopen zaterdag werd er in Brummen
door Vorden en Heeten gestreden om de
beker van de afdeling Gelderland. Aan-
gezien het komend seizoen de afdelingen
worden opgeheven, was dit de laatste be-
kerfinale van de afdeling Gelderland.
Vorden wilde met alle geweld een prijs
behalen, maar moest in de verlenging een
tegendoelpunt incasseren waardoor Hee-
ten toch nog aan het langste eind trok.
In de eerste helft zocht Vorden gelijk de
aanval op. Mark van der Linden was
tweemaal zeer dicht bij een doelpunt
maar de keeper van Heeten wist beide
kopballen uit de bovenhoek te tikken.
Ook Wibert Grotenhuys was dicht bij
een treffer. Bij één van de spaarzame aan-
vallen van Heeten raakte doelman
Marinho Besselink zondanig blesseerd
dat hij zich na de rust moest laten ver-
vangen door Dennis Tijssen.
Het zat Vorden in het begin van de twee-
de helft niet mee, want ook verdediger
Jan Groot Jebbink moest vanwege een
blessure uitvallen. Hij werd vervangen
door Oscar Olthuis. Tevens werd Ron^d
Visser ingezet voor Wilbert Grotenhuys.
Even later werd keeper Dennis Tijssen bij
een scrimage hard geraakt op zijn boven-
been. Aangezien de wissels gebruikt wa-
ren moest Tijssen verder keepen. Met
een geheel ingezwachteld bovenbeen
strompelde hij verder. Doordat Vorden
nu meer moest verdedigen werden de
aanvallen steeds spaarzamer. Ook Heeten
kwam niet aan scoren toe en daardoor
moest de wedstrijd met tweel maal 15 mi-
nuten verlengd worden.
In de eerste helft van de verlenging kreeg
Vorden de beste kansen. Een schot van
Hugo van Ditshuizen werd door de doel-
man van Heeten gestopt en een pegel van
Rob Enzerinck scheerde over de lat. Vijf
minuten voor het eindsignaal kreeg Mark
Sueters een goede kans. Zijn kopbal was
echter te zacht. Een minuut later kon de
Vordense achterhoede niet weg werken
en knalde Iwan Solen Heeten naar de

overwinning. Al met al een bittere pil
voor Vorden. Als troostprijs kregen alle
Vordense spelers een herinneringspla-
quette aangeboden.

Jeugdtoernooi
De A-Jeugd Vorden sloot het seizoen af
met een Jeugdtoernooi in Denemarken.
Om zeven uur 's morgens moest de A-
jeugd van W Vorden bij 't Pantoffeltje
zijn waar ze een ontbijt aangeboden kre-
gen van hun sponsor makelaarskantoor
Pegrum en Frank en Mirjam Meulen-
broek. Nadat de A-junioren en hun bege-
leiders zich dit fantastische ontbijt goed
hadden laten smaken, vertrokken ze per
bus naar Denemarken. In Silkeborg heeft
de A-jeugd deelgenomen aan een groot
Jeugdtoernooi. De behaalde resultaten
waren matig. Zondagavond bij terug-
komst werd echter ook gemeld dat - af-
gezien van het resultaat - het weekend
wel voor honderd procent was geslaagd.
En dat was de heren bij terugkomst ook
duidelijk aan te zien. De mening van de
hele groep was dan ook dat een dergelijk
weekend beslist voor herhaling vatbaar
is.

Sociï
De voetbalvereniging SV Sociï hield de
afgelopen maand enkele jeugd toernooi-
en. Bij de D-pupillen schreef Wilhelmina
SSS Dl het toernooi op haar naam.
Tweede en derde werden respectievelijk
Ratti Dl en meisjesteam van Varsseveld.
Bij het bordschieten won eveneens het
team van Wilhd^na SSS. De meisjes
van Varsseveld Kregen de Fair Play prijs
uitgereikt. Bij de C-junioren won Loil Cl.
Warnsveldse Boys Cl legde beslag op
een tweede plaats, terwijl Angerlo Cl
derde werd. Rojjl Kollen van Klein
Dochteren won <j^penaltybokaal voor C-
junioren en de Fair Play prijs in deze leef-
tijdscategorie ging naar DZC C5.
Op zondag 19 mei stond er een toernooi
voor B-junioren op het programma. Hier
lieten de jongens van Sociï zich van hun
beste kant zien. Zij wisten dit toernooi
namelijk op hun 'naam te schrijven.

Tweede en derde werden Helios Bi en
Vorden Bi. De Fair Play prijs ging naar
Varsseveld B2, terwijl Remon Wentink
van Vorden Bi de penaltybokaal won.
Op 25 mei was er een toernooi voor F-
pupillen. Deze dag werd gewonnen door
Warnsveldse Boys Fl. Klein Dochteren Fl
legde hier beslag op de tweede plaats,
terwijl Warnsveldse Boys F2 derde werd.
De meisjes van DZSV wonnen de Fair
Play prijs bij de F-pupillen. Verder was er
die dag een speurtocht. Hier werd
Lochem F3 de winnaar. Verder was er op
25 mei een toernooi voor E-pupillen. Hier
werd "Markelo El de winnaar. Markelo E2
wist de tweede plaats te behalen en
Lochem E3 werd derde. De meisjes van
Activa E kregen de Fair Play prijs en de
meisjes van DZSV E wonnen de speur-
tocht.

Volleybal

Gilbert Meijer (37) wordt de nieuwe trai-
ner van de dames van Dash. Meijer was
het afgelopen seizoen trainer bij het
tweede damesteam van SVS uit
Deventer. Afgelopen donderdag gaf
Gilbert Meijer een proeftrainig aan de da-
mes van Dash en deze training is door
beide partijen goed bevallen. Meijer volgt
Wilhelm De Ruiter die na één jaar tus-
sentijds bij Vorden vertrok.

T e n n i
Vordens Tennis Park hield op 23 mei een
bal- en slagvaardigheidstest voor jeugdle-
den die dit jaa voor het eerst tennissen.
De algemene leiding van deze test was in
handen van Jopie WUÜMÉ Enthousiast
begonnen twintig nieuwelingen deze
middag met allerlei spelletjes in wed-
strijdvorm waarin ze lieten zien hoe han-
dig ze met de bal omgingen. De vier bes-
te kinderen hebben op zaterdag l juni
meegedaan aan de Gelderse Bal- en
slachtvaardigheidsdag in Nijmegen om

Nieuwe shirts voor Sociï B l

De jongens van Sociï Bi werden dit seizoen kampioen. Voor Timmerfabriek Besseling uit Vierakker was dit aanleiding om de jongens in het nieuw te ste-
ken. Staand van links naar rechts: de heer en mevrouw Jansen, Ruben Stapelbroek, Rob Langwerden, Bouke Wolbrink, Riek Vaartjes, Martijn Peters, Nico
Klein Kranenburg, Arend-Jan Groot Jebbink, Gijs Hofstede (leider) en Henk-Jan Rietman (leider). Zittend van links naar rechts: Simon Waaijer, Martijn
Groot Roessink, Mark Schoenaker, Robert Kornegoor, Daan Koelink, Gaston Besselink en Bart Schoenaker.

Squash

Afgelopen weekend is bij Squash Vorden
het derde jeugdcircuit toernooi gehou-
den. Er waren in totaal vijftig deelnemers.
JK Veldink uit Vorden wist zich in de fi-
nale te slaan bij de jongens B. Helaas verl-
oor hij deze nipt van Wooter Vlieland uit
Ommard. Anneke te Vrochte uit
Lichtenvoorde werd derde bij de meisjes.
In haar strijd om de derde en vierde
plaats wist ze te winnen van haar plaatge-
noot Gaby Limberg. Trainer Martin
Boonders van Lichtenvoorde en Vorden
was zeer enthousiast over de vorderingen
van de Gelderse jeugd. Vooral nu niet al-
leen Lichtenvoorde maar ook Vorden on-
der zijn hoede valt.

Kloot* c h i c l c

Het "Proathoes* in Linde hield zondag
een klootschiettoernooi voor bedrijven,
straten, families en verenigingen. In het
buurtschap was een parcours uitgezet
met een lengte van 5 kilometer. De uit-
slagen waren als volgt: Dames: l
Hackfort I; 2 Stokkink II; 3 Linde III.
Heren: l Delden II; 2 Stokkink I; 3
Delden I. Gemengd: l Delden I; 2
Stokkink II; 3 Wierssebroekweg III.

D n i v e s p o r l

Leden van de PV Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf Roye.
De uitslagen waren als volgt: A.A.
Jurriens l, 5, 8, 13, 14, 18; C. Bruinsma 2,
9, 11, 12, 16, 19, 20; E. Bruinsma 3; A. en
A. Winkels 4, 6, 17; G. en H. Boesveld 7,
15; H. A. Eykelkamp en Zoon 10.

P (l (l }' d L' * p O Y \

De leden van 27 mei deden op 27 mei
mee aan een wedstrijd in Geesteren. Bij
het springen in de klasse B voor ponies
won Susan Koop met Freedom een twee-
de prijs. Rienie Heuvelink met Elfriede
pakte in de Dressuur Paarden klasse B
een eerste plaats. Ze behaalde 174 punten.
In de klasse M behaalde Irene Regelink
met Kirone een tweede en derde plaats
met respectievelijk 168 en 161 punten.
Simone Baauw met Ille de Soleil pakte
een derde plaats met 162 punten. In de
klasse Z dressuur behaalde Susan Groot
Jebbink met Efanie een tweede plaats met
195 punten.

Danbij uw steun
kunnen
doorgaan

'oor ƒ 25,-
worden tien mensen in India aan goed

drinkwater geholpen

r o o r f 50,-
wordt het werk van plartelands-

ziekenhuizen verbeterd

roor f 70,-
krijgt iemand in een ontwikkelings-
land zijn gezichtsvermogen terug

GIRO 300100

SIMAVI
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem



THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST M

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

LIJSTEN
Uw mooiste toto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21

Tel. (0575) 46 40 00

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

GROOT ASSORTIMENT
perkplanten, kuippLanten,
vijverartikelen, potterle,
vaste planten etc. etc.

(diverse kleuren)

Nieuwe vloerbedekking in je
huis, daar knap je van op.

* Tapijt (1001 soorten)

* Vinyl en marmoleum

* Laminaat en parket

* Karpetten

Wij leveren alle
bekende merken.

Ook in uw prijsklasse!
Vraag vrijblijvend advies

aan onze verkopers.

Graag tot ziens in

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

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

economie
Een echt nederlands kwaliteitsprodukt

voor een verrassend lage prijs.
Kompleet afgemonteerd met Axa

veiljgheidsslot, standaard en snelbinders.

uitvoering:
-trommelremmen 3 versn.

fl 699f-

kleur:
-caribisch blauw

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB VordenTel. (0575) 55 13 93

DE

PERFECTE KEUKEN
Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317 BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

Bus bestellen?
Harren bellen!

MAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

NOG GEEN ZOMER?
TUURLIJK WEL!

In Ruurlo aan de
Hulshofweg 8 bij

TUINDERIJ
BANNINK

zijn weer
AARDBEIEN

TE KOOP

Ook kun je je opgeven
voor het plukken

Tel. (0573)46 13 11

ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41
7261 P J RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

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

Meer info? Bel vrijblijvend.



Opening O-Disco in Kranenburg Hackfortlezing
De tweede in de serie Hackfortlezingen
die Natuurmonumenten in kasteel Hack-
fort verzorgt, handelt over het IJsselge-
bied tussen Bronkhorst en Deventer.
Deze diapresentatie wordt gehouden op
dinsdagavond 11 juni in de Van Wes-
terholtzaal. Naast het natuurleven wordt
ingegaan op het landschap en op de
boerderijen en natuurlijk de buitenplaat-
sen langs de kleinste van onze grote ri-
vieren. Evenmin wordt de ruine van
Nijenbeek vergeten. Voor informatie en
reservering kan men bellen met de VW
in Vorden (55 32 22).

Geslaagd

Afgelopen vrijdag werd de O-Disco in Kranenburg geopend. Eigenaren Harry en Arthur Derks hadden niet te klagen over de belangstelling op deze eerste
discoavond. Vele jongeren uit de regio wisten op deze eerste openingsavond de discotheek in Kranenburg al te vinden. En dat belooft wat!

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

Annette Barendsen uit Vorden is vorige
week geslaagd voor het vakdiploma
Drogist. Ze deed haar examen in
Amsterdam.

Snelheidscampagne
In de periode van 20 mei tot 28 juni
wordt in de regio weer een snelheids-
campagne gehouden door de afdelingen
van Veilig Verkeer Nederland, de politie
en de gemeenten Gorssel, Lochem,
Vorden Warnsveld, Zutphen en
Steenderen. In de afgelopen jaren zijn
reeds een paar keer soortgelijke acties ge-
houden. De resultaten daarvan waren
zeer bevredigend. De gemiddelde snel-
heid op de gemeten wegvlakken daalde
met ongeveer 4 procent. Omdat de effec-
ten slechts van tijdelijke aard zijn, is een
regelmatige herhaling van deze acties no-
dig.
Enkele jaren geleden heeft de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid reeds geconstateerd dat een
snelheidsreductie van 5 procent een da-
ling van het aantal letselslachtoffers geeft
van ongeveer 30 procent, het terugdrin-
gen van te hoge snelheden is dus van
groot belang. Het zou in deze regio on-
geveer 30 verkeersslachtoffers per jaar be-
sparen.
De actie bestaat uit zoveel mogelijk zicht-
bare controles. Vrijwilligers van WN
zullen met de zogenaamde radargun de
snelheid meten. De gereden snelheid
wordt voor de automobilist zichtbaar op
een display zodat hij erop wordt geatten-
deerd hoe snel hij rijdt. De medewerkers
van WN zullen echter geen bekeuringen
uitdelen. Dat is voorbehouden aan de po-
litie. De politie houdt in dezelfde periode
eveneens controles.

Tijdens "Wikee-Mix Toernooi" Vorden:

"Dikke Bertha", ik haat je of ik bemin je!
Wie de naam "Dikke Bertha" bedacht
heeft? Joost mag het weten. Wat wel ze-
ker is dat "Dikke Bertha" haat-en liefde-
gevoelens teweeg brengt. Bij "Dikke
Bertha" denk je in eerste instantie aan
een gezellig uitziende mollige tante die
in iedere familie wel voorkomt. In ons
mooie Achterhoek doen "Dikke Bertha's
ons ook denken aan koeien die jaarlijks
prijzen winnen omdat ze een rekord aan
liters melk geproduceerd hebben. De
koe krijgt dan een krans om de nek. De
buren maken een fraaie boog bij je huis
met als doel dat er straks een flinke neut
geschonken zal worden.

Allemaal hersenspinsels. "Dikke Bertha"
is een meetinstrument dat bij een schot
op doel de snelheid van de bal registreert.
Het is niet zomaar eventjes achter de bal
gaan staan, schieten en kijken waar het
schip strandt. Het is veel en veel meer.
Eerst een gevecht met jezelf, vervolgens
een gevecht tegen een ander en dat alles
vanwege "Dikke Bertha*. Neem nu de
schrijver van dit stukje: Ab Velhorst. In
hart en nieren voetballiefhebber en vroe-
ger jarenlang speler van Vorden I. Ineens
heeft zo'n "Dikke Bertha" een magische
aantrekkingskracht. Zou ik het nog kun-
nen, hard schieten? Of maar niet doen?
Dan hoor ik plotseling mijn schoondoch-

ter Annie roepen: "Kom op Pa, ik probeer
het ook". Die uitdaging laat ik niet op mij
zitten. Uiteraard betaal ik voor haar. Het
spel kan beginnen en zie ik dat zij met de
punt van de sportschoen een snelheid
van 64 kilometer per uur haalt.
Ik denk bij mijzelf, dat varkentje was ik
wel even. De hoofdprijs bedroeg een half
varken, maar dat terzijde! Vervolgens ga
ik ietwat nonchalant achter de bal staan.
Zo'n beetje de "Frank de Boer-achtige
houding, korte aanloop , 59 kilometer per
uur. "Dat was niet hard, eigenlijk is het
helemaal niks", roept echtgenote Diny
smalend, terwijl ze kleindochter Vera
nogeens liefdevol over de bol aait. Nota-
bene dezelfde vrouw die vroeger altijd
trouw langs de kant stond en bij ieder
doelpunt dat ik scoorde, juichte! Het kan
verkeren zou Bredero gezegd hebben. "Ja
maar ik heb gewone schoenen aan", zo
probeerde ik mij nog te verontschuldi-
gen.
Dan komen de haat-liefdegevoelens met
"Dikke Bertha" pas werkelijk naar boven.
Opnieuw betalen en het weer proberen.
Weer geen hoge snelheid, wel een flinke
pijnscheut in het bovenbeen. Ongetraind,
U kent het wel! Intussen heeft schoond-
ochter Annie de dag van haar leven.
Jarenlang heeft zij allerlei voetbal verhalen
moeten aanhoren. Zij pretendeert nooit

er verstand van te hebben en nu liggen er
keiharde bewijzen dat zij harder heeft ge-
schoten. In haar opperste geluk wil ze
"Dikke Bertha" wel zoenen. Een schoon-
papa, die heeft van zaterdag op zondag-
nacht liggen woelen in zijn bed. Kon de
slaap niet vatten. Tussendoor droomde
hij wel met een schrikbeeld voor zijn
o'gen.O, "Dikke Bertha", ik haat je, ik haat
je"!
Dat gevoel was er de gehele dag waar-
schijnlijk ook bij Wilco Klein Nengerman.
Hij bleef het proberen, kon niet verkrop-
pen dat er iemand was die harder schoot.
Uiteindelijk haalde hij en Sander Verkijk
de extreem hoge snelheid van 110 kilo-
meter per uur. In de barrage die volgde
scoorde Wilco 109 kilometer en Sander
107 kilometer per uur. Uit bovenstaande
blijkt dat het inhuren van de meetappera-
ruur een goeie greep is geweest van de
organisatie.'Aan het eind van de dag was
er een leuk bedrag in kas.

Datzelfde gold voor de sponsorloop,
waarbij ook enkele duizenden gulden bij-
een werden gelopen. Uiteindelijk was dat
ook allemaal de bedoeling van deze dag.
Door middel van tal van aktiviteiten de
voetbalvereniging "Vorden" wat financië-
le verlichting te geven. En daarin is de or-
ganisatie voortreffelijk geslaagd. De dag

kende ook het "Wikee-Mix toernooi" dat
in het teken stond van veel sport-en spel-
plezier voor jong en oud. Centraal daar-
bij stond het "Zes tegen zes" voetbal. De
naam is ontleend aan de heldhaftige strip-
en tekenfilm figuur Wikie de Viking en
zijn mede figuren Titaa Tovenaar, Dur-
bu-buu en Scooby Doo. Verder kon men
in de bestuurkamer buksschieten en dart-
spelen. Voor de kinderen was er een mi-
nikermis met aansluitend een kinderdisco
met Michelo Besselonia. Voorts allerhan-
de spelletjes etc. etc. Er werd nog een
voetbalwedstrijd gespeeld tussen oud-
Vorden en "nog-ouder" Vorden dat door
eerstgenoemde met 4-2 werd gewonnen.
Het geheel werd besloten met een gezel-
lige barbecue.

De uitslagen van de diverse evenementen
waren: Schieten "Dikke Bertha": Mannen
l (na barrage) Wilco Klein Nengerman
110 kilometer per uur; 2 Sander Verkijk
110 km; 3 Mark v.d. Linden 104. Dames:
l Manuela Oplaat 76 km;2 Ankie
Bargeman 69.12-16 jaar: l Vincent ten
Have 82 km. Kinderen: l Harm Jan
Hartman; 2 Joost Pelgrum. Winnaars
mix-toernooi: Wikee de Viking Trophee:
Garageboxers, Scooby Trophee: Weenk
B.V., Dru-bu-buu Trophee: Zoepdoria,
Titaa-Trophee: Rabo Boys.



D
KRANENBURG

VRIJDAGS: HOUSEPARTY v.a. 21.00 uur

ZONDAGS: DISCO v.a. 16.00 uur gratis entree

Ruurloseweg 64, Kranenburg (Vorden)

op zondag 9 juni in Halle
Motor- en Autoclub Halmac uit Halle
pakt zondag 9 juni uit met een spectacu-
laire internationale motorcross voor
viertakten. Het Grand Prix circuit "de
Kappenbulten" is het weekeinde van 8
en 9 juni het domein van regionale ma-
tadoren als Jacob Barth en Willy van
Wessel uit Doetinchem en Erik Looman
uit Zelhem. Zij moeten het opnemen te-
gen buitenlandse toppers als de Deen
Mikkel Caprani en de Belg Dirk
Geukens. De nationale top en crossers
uit Duitsland/ Denemarken/ Zwitserland
en Letland completeren het deelnemers-
veld. Een nationale zijspancross maakt
zondag eveneens deel uit van het pro-
gramma in Halle.

Jacob Barth uit Doetinchem zal z'n zinnen
gezet hebben op een zege op de
Kappenbulten. De nummer drie in de
tussenstand om de Nederlandse titel was
vorig jaar de absolute smaakmaker in de
enerverende race in Halle. Door een fout-

je in de laatste ronde viel hij buiten de
prijzen. Geduchte tegenstand mag Barth
verwachten van Erik Looman uit Zelhem
en Willy van Wessel uit Doetinchem.
Looman, vorig jaar derde, heeft welis-
waar een trainingsachterstand maar pres-
teert naar behoren. Van Wessel is voor de
gelegenheid even overgestapt naar de
viertakten.
De Deen Mikkel Caprani geldt als be-
langrijkste kanshebber op de eindzege in
de open Nederlandse titelstrijd. Hij staat
momenteel tweede in de rangschikking.
De Belg Geukens doet het met een Hen-
de plaats in de tussenstand in de Grand
Prix 500cc eveneens niet slecht. Het is
mogelijk dajÉn Halle nog meer interna-
tionale toppR aan de start zullen ver-
schijnen omdat de wedstrijd op de
Kappenbulten te boek staat als en uitste-
kende voorbereiding op de Nederlandse
Grand Prix 500cc op 16 juni in Lierop. De
Amerikaan ̂ fcmpas Parker heeft al van
zijn belangs^ffing blijk gegeven.

ADVERTERE KOST GELD
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Open Dag bij crematorium
Slangenburg in Doetinchem
Crematorium Slangenburg in Doe-
tinchem houdt op zaterdag 8 juni een
open huis. Het publiek is op deze dag
welkom voor een uitgebreide rondlei-
ding door het crematorium en over de
daarbij gelegen begraafplaats. Tevens
krijgt men de gelegenheid om een kijkje
achter de schermen te nemen en vragen
te stellen.

Deze open dag is een initiatief van
Crematorium Slagenburg, gemeente
Doetinchem en AVVL-uitvaartzorg.
Tijdens deze open dag kan men informa-
tie krijgen over diverse algemene zaken
en kosten. Ook zijn er steenhouwers met
diverse modellen grafstenen aanwezig en
worden een aantal doodskisten opge-
steld. De aankleding met diverse bloem-
stukken wordt verzorgd door Agron-op-
leidingen in Doetinchem. Tevens is er
een uitgebreide collectie sierurnen aanwe-
zig waaronder diverse modellen kinde-
rurnen zoals bijvoorbeeld beren in brons

of keramiek. Sinds kort beschikt
Slangenburg over een kinderhofje met
een speciale urnenmuur waar alleen kin-
derurnen in worden bijgezet.
Bij ouders en verzorgers van kinderen die
worden geconfronteerd met een overlij-
den blijkt er een enorme behoefte aan in-
formatie te zijn. Crematorium
Slangenburg heeft daarom in samenwer-
king met AWL-uitvaartzorg een gratis
boekje uitgegeven dat voor ouders een
handreiking kan zijn als een kind te ma-
ken krijgt met een sterfgeval. Voor illus-
traties in het boekje is gebruik gemaakt
van kindertekeningen die naar aanleiding
van een klassegesprek over de dood zijn
gemaakt door groep 7-8 van de
Schildersoordschool uit Zelhem. Deze
prachtige tekeningen worden tijdens deze
open dag geëxposeerd in de wachtruimte
van het crematorium. Daar kan de bezoe-
ker deze tekeningen zowel voor als na de
rondleiding bezichtigen. Zie ook adver-
tentie.

Te land, ter zee en in de lucht
In de vorige editie van Contact hebben
we er al melding van gemaakt dat Ruurlo
deelneemt aan de uitzending "Te land/
ter zee en in de lucht" in het onderdeel
"freewheelers". Het programma is inmid-
dels op de Flevohof opgenomen en de
uitzending is in augustus.

De Achterhoek is goed vertegenwoor-
digd in dat favoriete TV-programma,
want vandaag kregen we de melding bin-
nen dat Wijnand van^poyen uit Ruurlo
ook deelneemt sa^^i met Richard
Vonkeman, Rob Mengerink en Bjorn
Bomer uit Neede. Maar zij doen mee in
het programma-onderdeel "De aanhan-
ger wint". Het is de bedoeling dat men
met een zelfgemaakt ̂ fcrtuig aan de start

verschijnt. Nadat de jongens het inschrijf-
formulier hebben ingevuld en opge-
stuurd naar René Stokvis Produkties in
Baarn was het wachten op de selectie die
gemaakt moest worden. Vorige maand
kwam de bevestiging binnen dat zij
mochten meedoen aan de uitzending. De
opnamen worden gemaakt op zaterdag 8
juni in Walibi Flevo bij Biddinghuizen.

Ook namens Contact veel plezier en suc-
ces toegewenst. "Te land, ter zee en in de
lucht" viert dit jaar zijn vijfentwintigjarige
jubileum. Vanwege deze feestelijke ge-
beurtenis is er een schitterend prijzenpak-
ket samengesteld, met een prachtige auto
als hoofdprijs voor de snelste en origi-
neelste deelnemer van het seizoen.
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aanbieding;
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Cocos boucle naturel
400 breed

van 189,- nu

Hoogpooltapijt "Charma
400 breed, in
diverse modische
kleuren nu p.m.

Tapijt "Safier" gesneden pool
de kleuren herfst of grijs

400 cm breed
OP=OP van 239,-nu

159,-
ook op 500 breed

van 299,-nu

Laminaat Saphir 4000
diverse kleuren, nu per m2

zie ook onze
parket/laminaatshop

Projecttapijt "Courant"
400 breed, in groen, blauw,
of herfst.
OP=OP
Van 165,- nu

Parade "Pisa" boucle tapijt
400 breed. In beige/bruin
OP=OP
Van 189,- nu p.m.

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

f .W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

in het oog
springend

Dat doet drukwerk alleen

mgesf
specifieke wensen van t
Wij makenln het 009
springend drukwerk, en
is steeds weer eeji uitdaging
om kennis en vakmanschap
om te zetten in een
uitstekend resultaat!

Wij zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0676 661010. FAX 661086. BBS 5B4O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 • 7260 AA



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

ITÏ.I.V. 2 juni 7996

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

Borculo, Leostichting
Ruurlo, Station NS

948 1148 1348 1548 1748 1948 2148

955 1155 1355 1555 1755 1955 2155

Ruurlo, Station NS
Kranenburg, Kerk
Vorden, Station NS

959 1159 1359 1559 1759 1959 2159

1007 1207 1407 1607 1807 20O7 2207

1012 1212 1412 1612 1812 2012 2212

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

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

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

Vorden, Station NS
Kranenburg, Kerk
Ruurlo, Station NS

1016 1216 1416 1616

1020 1220 1420 1620

1027 1227 1427 1627

1816 2016 2216

1820 2020 2220

1827 2027 2227

Ruurlo, Station NS
Borculo, Leostichting

1030 1230 1430 1630 X1830 X2030 x2230

1036 1236 1436 1636 x1836 x2036 x2236

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

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

LIJN 280 van Zutphen Spittaal via Warnsveld, Groot Graffel
naar Vorden/ %tation NS

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

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

653 753 853 953 1053 1153 1253

656 756 856 956 1056 1156 1256

658 758 858 958 1058 1158 1258

7OO 800 9OO 1000 1100 1200 1300

703 803 903 1003 1103 1203 1303

711 811 911 1011 1111 1211 1311

1353 1453 1553 1653 1753

1356 1456 1556 1656 1756
1358 1458 1558 1658 1758

1400 15OO 1600 17OO 1800

1403 1503 1603 1703 1803

1411 1511 1611 1711 1811

1853 1953 2053 2153 2253

1856 1956 2056 2156 2256

1858 1958 2058 2158 2258

1900 20OO 2100 2200 2300

1903 2003 2103 2203 2303

1911 2011 2111 2211 2311

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

Tussen Warnsveld Groot Graffel en Zutphen rijdt ook
CITYLINER 80

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

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

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

718 818 918
726 826 926

729 829 929

731 831 931

733 833 933

736 836 936

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

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

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

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

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

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

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

Tussen Wamsveld Groot Graffel en Zutphen rijdt ook
CITYLINER 80

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



Regiomanager Frank van Setten van de Gelderse Vervoer Maatschappij:

"Wij zijn weer op de goede weg"
De laatste jaren is er veel geklaagd over
het openbaar vervoer in deze regio. Als
het aan de Gelderse Vervoer Maatschap-
pij ligt komt daar vanaf deze maand ver-
andering in. Op zondag 2 juni is name-
lijk de nieuwe dienstregeling 1996-1997
van de Gelderse Vervoer Maatschappij
en de Nederlandse Spoorwegen van
kracht gegaan. Voor de treinreizigers in
deze regio blijft alles bij het oude, maar
voor de mensen die met de bus gaan zal
er veel veranderen. Op vrijwel alle lijnen
wordt er weer een strakke-uur-dienst in-
gevoerd/ zodat de aansluiting op de trei-
nen ook in de stille uren consequent ge-
boden wordt. Op schooldagen wordt op
de drukke lijnen in de ochtend- en mid-
daguren zelfs een half-uurdienst gere-
den. Op de zogenoemde stille lijnen rijdt
er dagelijks een Taxiliner die van te vo-
ren gebeld moet worden. De belangrijk-
ste taxiliners van deze regio zijn de lijnen
280 en 250. Lijn 280 rijdt van Vorden via
Warnsveld naar ziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal. Lijn 250 gaat de andere kant op
en verzorgt de verbinding tussen Vorden
en Borculo. Weekblad Contact sprak met
Frank van Setten. Hij is Regiomanager
Oost van de Gelderse Vervoer Maat-
schappij. Een interview.

- Op zondag 2 juni is de nieuwe dienstregeling
van de Gelderse Vervoer Maatschappij en de
Nederlandse Spoorwegen van start gegaan. Kunt
u zich voorstellen dat heel veel busreizigers uiterst
sceptisch zijn als het gaat om weer een nieuwe
dienstregeling?
"Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Want de bezuinigingen die wij de afgelo-
pen jaren moesten doorvoeren van de
overheid waren niet mis. Dat ging echt
om miljoenen. Gelukkig heeft de Tweede
Kamer ingezien dat het zo niet langer
meer kon en zijn de bezuinigingen op het
streekvervoer fors terug gedraaid.
Daardoor zijn wij in staat om voor het
eerst sinds 1991 weer een betere dienstre-
geling te bieden dan de vorige."

- Vorig jaar besloten jullie lijn 51 tussen Vorden
en Zutphen op te heffen. Voor heel veel mensen
was dit de druppel die de emmer deed overlopen.
Plotseling werd het hen haast onmogelijk gemaakt
om naar het ziekenhuis in Zutphen te gaan. Ik
vraag me af waarom je dan toch nog zo'n lijn
wegbezuinigd?
"Maar wat moesten we anders. We had-
den gewoon het geld niet om de lijn tus-
sen Vorden en Zutphen in stand te hou-
den. Het was puur een maarregel om fi-
nancieel de touwtjes aan elkaar te kunnen
blijven knopen. Natuurlijk wisten wij ook
wel dat het een zeer rigoreuze bezuini-
ging was. Maar we hadden geen keuze
op dat moment. Gelukkig heeft het rijk
ingezien - mede door de vele protesten
die op gang kwamen- dat het zo niet lan-
ger kon en dat we op het bot zaten. We
waren gewoonweg uitbezuinigd. Want
als we op deze weg waren doorgegaan
met het bezuinigen dan waren hele ge-
bieden in Nederland zonder openbaar
vervoer komen te zitten. En dan komt in
een landelijk gebied als de Achterhoek
natuurlijk veel harder aan dan in een gro-
te stad. Want daar kun je nog teruggaan
van één keer in de vijf minuten naar één
maal in de acht minuten. In deze regio
ligt dat heel anders. Want dan gaat een
bus niet meer één keer in het uur maar
om de twee uur. Op die manier wordt het
'openbaar vervoer natuurlijk steeds onbe-
trouwbaarder. Mensen willen niet een
bus missen met als gevolg dat ze twee
uur moeten wachten. Gelukkig heeft de
overheid ingezien dat wij in een neer-
waartse spiraal terecht dreigden te gera-
ken. Daarom ben ik ook blij dat de be-
zuinigen voor een groot deel zijn terug
gedraaid en we weer op de goede weg
zitten."

- Waf is er verbeterd met ingang van deze nieu-
we dienstregeling?

"Wij willen met name duidelijkheid
scheppen naar de mensen toe. Bij de vo-
rige dienstregeling wisten de mensen
vaak niet waar ze aan toe waren. Daarom
hebben we nu een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen lijnen met een normale
dienstregeling óf de Taxiliner waar je
vooraf naar toe moet bellen om te zeggen
dat je daar gebruikt van maakt. Bij de vo-
rige dienstregeling was Lijn 51 russen
Vorden en Doeticnem zo'n twijfelgeval.
Mensen wisten gewoon iet waar ze aan
toe waren want op zondagochtend en in
de avonduren kon je allleen maar gebruik
maken van deze lijn als je van te voren
opbelde. Maar dat is dus nu verleden tijd.
Lijn 51 moet gezien worden als een ver-
lengstuk van de trein in Vorden en rijdt
altijd. De enige uitzondering is de zater-
dagavond omdat we dan onze bussen no-
dig hebben voor het discovervoer naar
Lido en de Woage. Maar dat is dan ook
de enige uitzondering."

- En hoe zit het met het vervoer naar ziekenhuis
Het Nieuwe Spittaal?
"Ook daar hebben we een oplossing voor
gevonden. Tussen Vorden en het Nieuwe
Spittaal komt een Taxiliner. Het gaat hier
om lijn 280 die van 's morgens zeven uur
tot de laatste treinaansluiting ieder uur
van de dag de mogelijkheid biedt om
naar het ziekenhuis in Zutphen te reizen.
Deze Taxiliner moet alleen wel van te vo-
ren gebeld worden. Lijn 280 zal via

Warnsveld gaan. Dus mensen die naar
Psychiatrisch Centrum Het Graffel moe-
ten of bejaardencentrum Den Bouw kun-
nen ook van deze lijn gebruik maken.
Tijdens de informatieavond op 13 sep-
tember in Vorden bleek dat heel veel
mensen het onhandig vonden om zelf te
moeten bellen naar de Taxiliner a]s ze
vanaf het Spittaal terug willen naar huis.
Ook daar hebben we iets op gevonden.
Voor de terugrit vanaf het Spittaal kan
namelijk bij de balie van het ziekenhuis
gereserveerd worden."

- De samenwerking tussen GVM en NS is bij-
zonder goed. Betekent dit dat u ook alles afweet
van de opheffing van de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk?
"In 1971 werd er voor het eerst gesproken
over de opheffing van de spoorlijn tussen
Zutphen en Winterswijk. Dat is nu 25 jaar
geleden. Het wordt dus tijd om eens te
stoppen met dat gezeur of de opheffing
van die spoorlijn. Het is gewoon niet leuk
meer om 25 jaar lang hetzelfde verhaal te
moeten houden."

- Maar hoe zit het nou wel?
"Het huidige contract russen het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat en de
Nederlandse Spoorwegen loopt tot l juni
1998. Voor de periode daarna zal er een
nieuwe regeling komen en moeten we
bekijken in hoeverre de landelijke of pro-
vinciale overheid bijdragen in het verlies

waarmee deze nevenlijnen te kampen
hebben. Op dit moment is het zo dat wij
samen met de Nederlandse Spoorwegen
aan een plan werken om ook na 1998 een
goed systeem van openbaar vervoer op
die spoorlijn tussen Zutphen en
Winterswijk te houden, omdat wij koste
wat het kost die spoorlijn willen behou-
den. Die nota komt eind deze maand uit.
In onze ogen zou het waanzin zijn om 43
kilometer infrastructuur ongebruikt te la-
ten liggen, terwijl de hele wereld praat
over nieuwe infrastructuur. Daarnaast zijn
er eigenlijk ook geen goede alternatieven.
Het wegennet tussen Winterswijk en
Zuphen is namelijk absoluut niet in staat
om een snelbus te gaan rijden. Op dit
moment doe je er veertig minuten over
om van Zutphen naar Winterswijk te ko-
men met de trein. Met een snelbus zal
dat zeker een uur gaan duren en het is
gewoon bekend dat als je de reistijd gaat
verhogen de mensen veel eerder geneigd
zijn om jn de auto te stappen. En daar is
het wegennet ook weer niet op berekend.
Want op dit moment reizen er dagelijks
1.900 mensen op het traject tussen
Vorden en Zutphen. In 1991 waren dat er
overigens nog maar duizend. Het gaat
dus de goede kant op. Maar wanneer al
deze 1.900 mensen morgen in een auto
stappen in plaats van de trein dan heb je
een snelweg nodig tussen Zutphen en
Winterswijk. En dat kan toch ook niet de
bedoeling zijn."



DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL

LET OP LET OP LET OP LET OP
Vanaf 03-06-1996 gelden bij ons de volgende openingstijden:

maandag t/m woensdag 8.00 -18.00 uur
donderdag 8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00 - 21.00 uur
zaterdag 8.00 -16.00 uur

Voorlopig handhaven wij deze verruiming van de
openingstijden.

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

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

Scherpe prijzen.

H E RO P-E N l N G
Het 50-jarig bestaan van onze zaak en de bedrijfsopvolging zijn aanleiding geweest

voor een ingrijpende face-lift van onze winkel.
U vindt er nu een groot assortiment gordijnstoffen, klassieke, romantische en moderne
meubelen en slaapkamers. Nieuw in ons assortiment vloerbedekkingen zijn: parket,

laminaat en kurk. Ook nieuw zijn de kado-artikelen en woon-accessoires,
die het wonen nóg aangenamer maken.

De bestaande winkel is omgevormd tot een stijlvolle "Woonwinkel".

woonwinkel
K

U I T N O D I G I N G
"Wij nodigen u graag uit om alle veranderingen zelf te komen bekijken op een van
onze open-huis-dagen welke wij houden op: vrijdag 7 juni van 18.00 tot 21.00 uur

zaterdag 8 juni van 10.00 tot 16.00 uur
zondag 9 juni van l 1.00 tot 17.00 uur

Natuurlijk staat er een drankje voor u klaar.

openings-aanbieding
Vanaf vrijdag 7 juni 18.00 uur t/m zaterdag 15 juni 16.00 uur, ontvangt u bij een besteding
van fl. 50,- of meer, een kadobon met een waarde van 10% van het door u bestede
bedrag.

G raag tot ziens.

Henk en Dinie Gosselink
Hans en Riet Geurts

Landlustweg 30
7221 BS Steenderen

Telefoon 0575-45 l 288 - Fax 0575-452702

Speciale Aanbiedingen
van donderdag t/m zaterdag

NIEUW

SPAANSE ROOMVLAAI
'n echte verrassing

overheerlijk en goed voor 12 royale punten

NU VOOR f 17,50

AARDBEIEN-
VLA AITJ E S
goed gevuld en lekker fris

4 HALEN EN DE 5 GRATIS

MÜSLI KRUIDKOEK
met noten, zuivere honing en rozijnen

NU VOOR MAAR f 4,5O

TIP VAN DE WEEK:
ZELF AF TE BAKKEN

PISTOLETS
MET SATÉ OF RAGOUT GEVULD

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

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

Vordense EK service
10 juni Nederland - Schotland

13 juni Zwitserland - Nederland
%

18 juni Nederland - Engeland

Tijdens deze wedstrijden van de eerste tot

de laatste fluit.

Bezorgt "de Buurman" U eten boven een

tientje.

En het bezorgen kost U geen extra duit.

Wilt U hiervan profiteren?

Draai dan heel gewoon 554355

op Uw telefoon.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N Q R I N D H A N O E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11
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