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

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

VISIE LEGGING
ONTWERP-PLAN

ZORG VOOR
OUDEREN

Vanaf heden ligt het plan 'Zorg voor
Ouderen 1993-1996' van de provin-
cie Gelderland ter secretarie, afde-
ling Welzijn, ter inzage,
tot uiterlijk 31 jul i 1992 heeft iedere
belanghebbende de gelegenheid
schriftelijke bezwaren in te dienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland,
postbus 9090, 6800 GX Gelderland.

OUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 9 juni jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer F. de Vries, Dorpsdij k
214a te Rhoon, voor het bouwen
van een berging aan Het Hoge 6
te Vorden;

— de heer R. G. Krijt, Hackforterweg
33 te Wichmond, voor het ver-
nieuwen en veranderen van een
clierenverblijf op het perceel
Hackforterweg 33 te Wichmond;

— de heer J. van Amstel, Galgen-
goorweg 15 te Vorden, voor het
kappen van l populier op het per-
ceel Galgengoorweg 15 te Vorden,
onder oplegging van een herplan-
tplicht voor een boom.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

^TIJDELIJKE
VERKÉERSr

MAATREGELEN
Door het slopen van het pand Insu-
linclelaan 24 te Vorden zal de Insulin-

delaan, indien dat voor de veiligheid
van het verkeer nodig is, afgesloten
zijn voor bestuurders vanaf de Kerk-
straat tot aan de Molenweg. De werk-
zaamheden iduren tot ongeveer 15
j u l i 1992.
Van 15 tot en met 25 juni aanstaande
vinden er asfalteringswerkzaamhe-
den aan de Koekoekstraat plaats.
Voor bestuurders is die straat in die
periode, of zoveel korter of langer als
nodig is, afgesloten.

j& WERKZAAMHEDEN
AAN TELEFOON-

KABELS;
GEMEENTEHUIS OP

DONDERDAG 18 JUNI
SLECHT BEREIKBAAR

Op donderdag 18 juni vinden er
werkzaamheden aan het kabelsys-
teem van de telefoon plaats. Het ge-
meentehuis kan hierdoor op die dag
slecht bereikbaar zijn. De werkzaam-
heden duren van 7.30 uur tot 15.00
uur.

EER KLEIN CHEMISCH AFVAL OPGEHAALD IN
VORDEN TIJDENS HUIZAAN-HUIS INZAMELING

1992
Er is in de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg huis aan
huis klein chemisch afval (kca) opgehaald. In vergelijking met 1991 is de
deelname met 21,5 procent gestegen. Ongeveer l op de 3 huishoudens heeft
kca ingeleverd.
In het buitengebied is de chemokar op afroep langs gekomen. 128 huishou-
dens hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Vorigjaar waren dat er
114.
Precies een jaar na de vorige huis-aan-huis inzameling is nu in april/mei
3448,2 kg kca door de chemo-kar in Vorden opgehaald. Dat is 83 kg meer dan
in 1991. Per^eelnemend huishouden is 4,48 kg afgegeven aan de chfmokar,
terwijl dit ii^^'J l 5,31 kg was. ^É
Meer inwoners hebben meegedaan aan deze huis-aan-huisin/.ameling. Dit is
een goede zaak. Per huishouden is minder kca ingeleverd, waarschijnlijk zijn
vorig j aai de oude 'voorraden' kca ingeleverd.
Naast de huis-aan-huisinzameling kunt u kca inleveren bij het gemeentelijk
depol aan de Enkweg, elke maandag tussen 16.00 en 17.00 uur. Ook bij enkele
winkeliers flfet u kca inleveren. Informatie hierover vindt u in de i^Bwijzer
van 1992.
Het is verheugend dat steeds meer mensen kca inleveren. Dat is goed voor het
milieu. Het apart houden van kca moet 'cle gewoonste zaak van de wereld'
worden.

ANBIEDEN ASBESTHOUDEND AFVAL
STORTPLAATS 'ARMHOEDE' TE LOCHEM

Omdat asbesthoudens afval kankerverwekkend is, gelden voor het aanbieden
ervan speciale regels.
1. Aanlevering van asbesthoudend bouw- en sloopafval van (agrarische) be-

drijven en instellingen kan alleen geschieden indien de ontdoener in bezit
is van een geldige VBG-ontheffing, verstrekt door of namens gedeputeerde
staten van Gelderland; informatie hierover kan verkregen worden bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening of bij de heren De Visser of Egging van cle
provincie Gelderland (tel. 085-598724/598736).

2. De datum en het tijdstip van afvoer dienen tenminste twee dagen van tevo-
ren te worden gemeld aan de stortplaatsbeheerder (tel. 05730 50825).

3. De sloop, transport en verwerking dienen overeenkomstig de instructies
van de arbeidsinspecties plaats te vinden (tel. Arbeidsinspectie Deventer:
05700-14745).

4. Het asbesthoudende afval dient in bevochtigde toestand verpakt te worden
aangeboden. Deze verpakking kan geschieden in goed gesloten polyethy-
leen zakken van voldoende sterkte met een in het oog springende tekst:
'asbest-afval'. De zakken moeten zo weinig mogelijk lucht bevatten. Bij de
sloop dient breuk zoveel mogelijk vermeden te worden. Grotere afvalstoffen
dienen deugdelijk dubbel ingepakt in folie te worden aangeboden.

5. De stort kosten voor dit afval bedragen f 180,— per ton excl. BTW.

Asbesthoudend bouw- en sloopafval, dat niet aan bovengenoemde regels vol-
doet, zal geweigerd worden.

NZAMELEN LANDBOUWPLASTIC
tr
Op maandag 29 juni, dinsdag 30 juni, woensdag l juli en donderdag 2 juli
kunt u zwart landbouwplastic gratis aanbieden. In tegenstelling tot vooraf-
gaande jaren wordt het folie niet meer aan huis afgehaald, omdat die inzamel-
methode te kostbaar is. U hoeft clan ook niet meer uw adres bij de gemeente
op te geven voor het afhalen van landbouwplastic.

Op bovengenoemde data staan op een 4-tal adressen een inzamelauto, die het
folie na ontvangst direct verkleint en opslaat. U kunt uw folie aanbieden
tussen 's morgens 08.00 uur en 's middags 14.30 uur. Houdt u zich aan deze
tijden en leg het folie er niet de avond van te voren neer.
De adressen zijn:
1. op 29 juni 1992, familie Rietman, Boshuisweg 3 te Wichmond;
2. op SOjuni 1992 fam. Regelink, Deldensebroekweg 2 te Vorden;
3. op l juli 1992 fam. Beeftinkjoostinkweg 12 te Vorden en
4. op 2 juli 1992 MEDO BV, Onsteinseweg 2 te Vorden.

Het ingezamelde plastic wordt op een milieuvriendelijke wijze verwerkt tot
nieuw plastic. Deze verwerkingsmethode is veel milieuvriendelijker dan stor-
ten of verbranden.
Het landbouwplastic moet u zoveel mogelij k ontdoen van kleien zand om het
gewicht te verminderen. Verder dient u het tot pakketten te bundelen en met
touw dicht te binden. Ander afval, zoals autobanden, puntdraad e.d. mag u
niet aanbieden.

Concert Vordens
Mannenkoor en
muziekvereniging
Concordia
Vanwege te weinig ruchtbaarheid
vooraf, werd het concert van het Vor-
dens Mannenkoor en de muziekvere-
niging Goncordia zondagmorgen bij
kasteel Vorden slechts bijgewoond
door merendeel aanhang van beide
verenigingen. De organisatie van het
concert was in handen van het VW
te Vorden. Vordens Mannenkoor on-
der leiding van dirigent Bert N i j h o f
zong in het eerste gedeelte onder
meer 'Mijn Nederland', 'Wir lieben
sehr' en 'Das Morgenrot'.
Ludo Ky kei ka m p kreeg de handen
van het publiek op elkaar voor zijn
solo-zang in het lied 'zondagmor-
gen'. In het tweede gedeelte van hun
optreden zong het koor o.m. het Gel-
derse volkslied 'Ons Gelderland'.
Vordens Mannenkoor besloot met
het prachtige Soldatenlied.
Concordia onder leiding van dil i-

gent Hans Kraxner begon haar op-
treden met een mars gevolgd door
'Happy Time'. Voorts nog een aantal
nummers met solistische medewer-
king van Mark Heuvelink, tuba; Ethel
Lauckhart, trompet en good-old Ab
Hengeveld op tenorsax.
In het tweede gedeelte van haar op-
treden een zeer sterk nummer geti-
teld 'Heykens Serenade' en twee lich-
tere conceitwerken van George
Gershwin.

Geslaagde
uitvoering
Deldens Toneel
Een gezellige drukte zaterdagavond
in het Dorpscentrum tijdens de uit-
voering van de toneelvereniging uit
het buur tschap Delden. Een vereni-
ging met één persoon, regisseur
Henk Rouwenhorst, die niet uit Del-
den afkomst ig is.
Opgevoerd werd 'De sleutel ligt on-
der de mat', een blijspel in drie be-
drijven geschreven door Henk van

Wijngaarden. Het geheel speelde
zich af rondom de familie Broekhui-
zen die voor een leuke vakantie ge-
boekt had in Rijswijk. Dit in de veron-
derstelling dat dit Rijswijk bij Den
Haag moest zijn. Niets bleek minder
waar, want de besproken bungalow
stond in Rijswijk (Gelderland).
De verwikkelingen die toen ontston-
den laten zich gemakkelijk raden.
Voor het publiek in de zaal allemaal
prachtig. De toneelvereniging Del-
clen speelde tekstvast en had een pri-
ma rolbezetting. Medespelenden wa-
ren Rinus en Ft ia Pelgrum, Henk
Broekgaarden, Dick Regelink, Absie
Bokkers, Wilma Rossel, Karin Krijt,
Bianca /weverink en Harry Flamma.
Souffleur: Gerrit Rossel. Grime: Ina
Eskes en Ina Wesselink. Regie: Henk
Rouwenhorst

Slechte communicatie
Vrijdagavond vond de generale repe-
titie plaats, vvaanooi Deldens Toneel
alle bejaarden had uitgenodigd. Bin-
nen het bestuur van de ouderenbond
blijkbaar een geweldige kortsluiting,

want toen vrijdagavond het doek
open ging zat er slechts één bejaarde
in de zaal. Erg jammer, want het in i -
tiatief van de toneelvereniging Del-
den deed bijzonder sympathiek aan.
Desondanks heeft deze ene toe-
schouwer in y.'n uppie toch kunnen
genieten van deze privé-repetil ie.
Zaterdagavond was er na afloop bal
m.m.v. het Sunshine Duo. In augus-
tus wordt het blijspel voor de bejaar-
den in Wichmond opgevoerd.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bijna 700 deelne-
mers Avondvier-
daagse te Vorden
De 'zilveren' avondwandelvierdaag.se
van de organiserende gym veren i ging

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. H. Westerink,
bediening van de Heilige Doop. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 juni 9.30 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur dhr. H.H. de Vries, Oos-
terbeek.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 juni 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering. Sacrementszondag.

RK Kerk Vorden
Zondag 21 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Sacrementszondag. H. Vormsel.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 juni pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 20-21 juni dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 2432. Adres:
't Vaarwerk 1, Vorden.

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 apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 20 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 20-21 juni P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
G'alleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel 05750-41222

Tafeltje Dekje juni mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. A. Broekhuis,
Eefde. H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 juni 10.00 uur 1ste Heilige Com-
munieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 juni Pastor
Loeffen, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

'Sparta' heeft meer deelnemers aan
de start gebracht dan voorgaande ja-
ren. Met de vrijwillige leiding inbe-
grepen gingen dinsdagavond bi jna
700 wandelaars van s ta r t . Men kon
kiezen voor een route van 5 of 10 ki-
lometer. Start en finish waren bij de
openbare dorpsschool.
Deze eerste avond werd in het buur t -
sc hap Delden gewandeld. Woensda-
gavond (op deze avond kon men ook
nog starten) gaat men richting Lin-
de. Die dag zal het de deelnemers
niet aan een hapje ontbreken want

de plaatselijke slageis zul len onder-
weg de inwendige mens versterken.
Donderdagavond gaat de route rich-
t ing Galgengoor, terwijl op de slota-
vond in de omgeving van het dorp
zal worden gewandeld. Met mede-
werking van de plaatselijke muz.iek-
korpsen Sursum Gorda, Goncordia
en Jubal zal vanaf het Burgemeester
Arkelplein een begin worden ge-
maakt met de i n t o c h t . Dan zul len te-
vens de medail les en herinnerings-
peldjes aan de deelnemers worden
uitgereikt



OPRUIMING
MEUBELVOORDEEL

KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN
HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ZITS
LEVERKLEUR - RUNDLEDER

VAN: 3645.- VOOR: 2750

WANDMEUBEL 2.06 METER BREED
GEHEEL MASSIEF BLANK EIKEN

VAN: 3750.- VOOR: 2995

2-ZITS BANK
DRALON VELOURS COC
VAN: 1275.- VOOR: OÏt)

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
MET HOGE KORTING

TAPIJTCOUPONNEN
VAN 2.00 METER TOT 13.00 METER
VOOR STUNTPRIJZEN
ZIE ETALAGE

KOOPJES IN WONINGTEXTIEL
* DEKBEDDEN + OVERTREKKEN
* COUPONNEN GORDIJNEN EN

VITRAGES
* KUSSENSETC.

MATRASSEN:POLYETHER
SCHUIMRUBBER + BINNENVERING
VOOR STUNTPRIJZEN

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRA/A. 3

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

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Regen
en

wind?

Behaaglijke
JACKS

en

MANTELS
in sympatex- en
micro-kwaliteiten

water- en winddicht

EN NU:

Mooi
Afgeprijsd!

Dorpsstraat 22
Tel. 05735-1438

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

CCV-VAKRIJPROEF
laatste cursus voor het examen oude

stijl in truck met oplegger!
Informeer nu bij

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

KLOOTSCHIET-
TOERNOOI
bij het Proathoes in Linde

OP28JUNI A.S.

AANVANG 13.00 UUR

Inschrijving gaarne vóór 24 juni a.s.
bij het Proathoes.
Tel. 05752-6421.

Kinderen mogen onder begeleiding meedoen.

Vaderdag!!
Smulpapendagü

Dit weekend:
malse biefstuk voor

'n malse prijs!
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 8,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Gelderse schijven per stuk 1,-

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,io 6,75
Barbecue worst
500 gram 5,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 K,IO 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Pnklapjes
500 gram 8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schouderham
100 gram 1,59

Servelaatworst
100 gram 1,69

SPECIALITEITEN

Pampa schijven
5 halen
4 betalen

B I E F S T ' : ; :
• W E E K E N D

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram {L,

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

Hamlapjes,«, 11,75
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ER VOOR!

GROEN'
Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 18 -19 - 20 juni

UIT DE NOTENBAR:

VORDENSE
NOTENMIX
250 gram

VERS VAN HET MES:

BELEGEN KAAS
500 gram

5,95
b e t e r c o m p l e i t r

maandag 22 juni

panklare
ZOMER-

RODE KOOL

500 Gram 1,50

dinsdag 23 juni

panklare
ANDIJVIE

500 GRAM

1,50

woensdag 24 juni

panklare
stoofschotel
'RATJETOE'

, 500 gram

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AA Vcmlt.Mi
Tdefoon 05752 1010

OPRUIMING in
GEREEDSCHAPPEN en GAAS

JANSEN
Bleekstraat 1 -Hengelo-Tel. 05753-1360

Vanwege een zeer grote partij is de har

A.S. DONDERDAG

GESLOTEN

bode<

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

VERZORGINGSHUIS

de bundeling
't rikkelder 1,7261 be ruurlo

Binnen onze dienst verzorging hebben wij per 15
juli 1992plaats vooreen:

verzorgende m/v
voor 28 uur

Onze voorkeur gaat uit
naar een MDGO-vz schoolverlater die flexibel
inzetbaar is.

Meer informatie kunt u inwinnen bij:
mevr. A. Wolsink, hoofd verzorging.

Uw sollicitatie, gericht aan dhr. J. Lenselink,
directeur De Bundeling, zien wij graag vóór
26 juni a. s. tegemoet.

Zondag - Vaderverwendag
Voor de allerbeste het allerlekkerste

Een ontbijt met een keuze aan verwenbroodjes,
zoals:

Croissants, Franse en Duitse harde
broodjes, Boule de campagne, op z'n Frans.

Ook om zelf thi s af te bakken.

Bij de koffie een keus a<*n DIVERSE TAARTEN
en speciaal voor vader een

STROPDASTAART.

Alles van één kwaliteit: DE BESTE
en dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

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

Alles voor de jacht en
schietsport!

Ruime keus in:
buksen, pistolen,

richtkijkers,
sport- en

wedstrijdbogen
jagersjassen
regenkleding

truien, kousen
hoeden, petten

Meindel schoenen

stttdt docllrtfjendl

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

SLAAPZAKKEN
2e keus, met kleine
schoonheidsfoutjes.

Reeds vanaf 29.50
PANNEVOGEL

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 ^



Hierbij willen wij een ieder die,
in welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag heeft ge-
maakt, heel hartelijk bedan-
ken.

B.J. Lebbink
H.H. Lebbink-Garritsen

juni 1992
Lankhorsterstraat 9
7234 SR Wichmond

Wij willen iedereen heel harte-
lijk danken voor de grote be-
langstelling, en de prachtige
kaarten, planten en cadeaus,
die wij op onze trouwdag
mochten ontvangen. Het was
fantastisch.

Bennie Enzerink
Gerrie Enzerink-

Hendriksen

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de ca-
deaus, bloemen en felicitaties,
die wij mochten ontvangen op
onze trouwdag.

René en Anita Buunk

Vorden, juni 1992

^ BTHfB:HTB:HTH;HrBTĤ

Op 23 juni a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Jan en Gerrie Wolters

Graag nodigen wij U uit, op zaterdag
27 juni a.s., om samen met ons en de
kinderen dit heuglijk feit te vieren.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus, die
wij hebben ontvangen op onze
huwelijksdag. Het is voor ons
een onvergetelijke dag gewor-
den.

Jan en Karin Rietman

Zutphenseweg 72
7251 DM Vorden

Voor de vele blijken van mede-
leven betoond bij het overlij-
den van onze lieve moeder en
oma

Willemina Gerdina
Klein Bramel-Jansen

zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Klein Bramel

Vorden Juni 1992

Voor uw blijken van medele-
ven dat wij van u persoonlijk of
schriftelijk mochten ontvangen
tijdens en na de ziekte en het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

Antonia
Groot Jebbink-Haaring

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Wij houden receptie van 14.00-15.30
uurinBodega"t Pantoffeitje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

juni 1992
'Heidepol'
Heidepolweg2,7251 HT Vorden

"::H:H:BK-:̂

Maandag 22 juni a.s. zijn wij

Johan te Velthuis
en

Hermien te Velthuis-Beeftink

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met René, Erica
en U te vieren.

Ter gelegenheid hiervan houden wij
een receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Bodega"t Pantoff eitje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Stationsweg 4,7251 EM Vorden #jje
BïBiB:B:B̂

#
-•i'-

In plaats van kaarten

Eef Wuestenenk
en

Martine Brinkerink

gaan trouwen op donderdag 25 juni
1992 om 10.30 uur in het
Gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Ons adres:
Voornekamp21,7251 VK Vorden

Kinderen en kleinkinderen. * HjWHHjH!«N*#̂ ^ *

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen t 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: diepvrieskist,
merk Esta, 4 sterren, ca. 200
Itr. inhoud. Tel. 05752-1851.

• A.s. vrijdag op de markt
Wereldwinkel Vorden met
o.a. heerlijke... , eerlijke... kof-
fie!

• TE KOOP iedere dag: ver-
se scharreleieren, 18 et. p.st.
H. Boersbroek, Brandenborch-
weg 6, tel. 05752-6604.

• TE KOOP: Appenzeller
Sennen-pups, ing. + ontw.,
f 150,-- Lochemseweg 2,
Warnsveld. Tel. 05750-21125.

H. J. Heuvel ink
en

F. J. Heuvel in k- Steenblik

danken allen die op welke wijze dan ook hun
50-jarig huwelijksfeest op 15 mei tot een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

juni 1992
Vordenseweg 22, Warnsveld

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen.
Tel. 05752-3100

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat na een werk-
zaam leven toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

HERMANUS ANTONIUS
WOPEREIS

op de leeftijd van 73 jaar.

J.M. Wopereis-Houtman
kinderen en kleinkinderen

16 juni 1992.
Hamsveldsezijweg 2, 7251 LP Vorden.

De Avondwake vindt plaats vrijdag 19 juni om 19.30
uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vor-
den.
Daarna is er tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleren
en afscheidnemen in het uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaart vindt plaats zaterdag 20 juni om 13.30 uur
in de St. Antonius van Paduakerk, Ruurloseweg 101
te Kranenburg-Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het pa-
rochiële kerkhof te Kranenburg-Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in 't Wapen van 't Medler (Eykelkamp), Ruur-
loseweg 114.

ALLES VOOR UW AUTO

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

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag er» nacht bereikbaar

VADERDACTIP

Futura 1200
VIJVERPOMP

van 129,- nu 99,—

GOUDViS l,-

WORDEN
RuurloMweg 65». Vorden

T«l. 05752-3671 y

GESLAAGD!!!

Geef een pen cadeau
NU GRATIS GRAVEREN

LOGA
Raadhuisstraat 11 - Vorden

Tel. 3100 - Porkeren voor de deur.

AANVALLEN! !

Appel-strooisel Doelpunten
Bereid met verse appels, volgens oud recept.

DIT WEEKEND:

e HALEN 5 BETALEN
SMULLEN MAAR!

't winkeltje in brood en banket

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

HANDELSONDERNEMING

WELGRAVEN
Schoolstraat 6 VORDEN Tel. 05752-2154 Fax 3871

GEEN VERKOOP AAN PARTICULIEREN

SCHOONMAAK-
ARTIKELEN voor

grootverbruik, handel en
industrie

HORECA
BENODIGDHEDEN

'VAKANTIE
van 26 juni t/m 13 juli

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Wij gaan onze kinder- en
jeansafdeling fors uitbreiden!

Daardoor gaat onze lingerie/foundation/
nachtkledingafdeling sluiten.

Om de verbouwers de ruimte te geven is er nu een
grootse

VERBOUWINGS-
OPRUIMING
met kortingen tot ̂  vr /C/

op de dames-, heren- en kinderafdeling

Op niet-afgeprijsde artikelen 10% KORTING.

Op de lingerie/foundation/nachtkleding/
huishoudgoedafdeling

2 HALEN l BETALEN
(U krijgt het goedkoopste gfatis) o.a. Triumph,
Pastunette, Lovable, Schiesser en Elias.

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Een
beste bief stuk
voor Vader!

En bij de buis verrassende balletjes gehakt. Let op
de sportieve "Special" van deze week! In "Koken met

de Keurslager" vindt u bijzondere biefstukrecepten!

BIEFSTUK

100 gram 275

GRILLWORST

1?5100 g ram

vleeswarensoecial

ZWEEDSE
KRUIDEN
ROLLADE ^95

100 gram !•

Pittig gekruid en
gebraden mager spek.

Drie gezellig gekleurde
balletjes gehakt
op een stokje;

10 minuten roosteren
of bakken.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

donderdag

Hamburgers
max 1 kilo ppr K l a n t !

VOLGENDE WEEK:
MAGERE
SPEKLAPJES

Aanbiedingen geldig van 18/6 t/m 20/9

Zie dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

9225

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VORDEN OPEN-
LUCHTCONCERT

op dinsdag 23 juni a.s.

door

Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda

met optreden van

• Harmonie-orkest
• Mallet-band
• Majorettes en
minirettes

voor de O. L. school aan de
Kerkstraat.

Aanvang: 19.45 uur.

Bij slecht weer:

Concert in het Dorpscentrum.

VORDEN

VORDEN VORDEN



TE KOOP:

Bij

Hans Kup
op de Vordense Markt

alle soorten
stofzuigerzakken,

kleine huishoudelijke
artikelen en douche-

en badmatten.

(nagekomen familiebericht)

• MET SPOED GEZOCHT:
goed tehuis in buitengebied
voor 2 lieve, iets schuwe ge-
ster, poesjes, die gewend zijn
buiten te leven. Tel. 05739-
1339.

Wij gaan

VERHUIZEN
per18-6-'92

van: de Stroet 8

naar:

Burg. Vunderinkhof25,
Vorden, Tel. 2488.

Fam. H.W. Lindenschot.

TE KOOP:

Bij

Hans Kup
op de Vordense Markt

alle soorten
stofzuigerzakken,

kleine huishoudelijke
artikelen en douche-

en badmatten.

Laat nu Heer,
volgens uw woord
uw dienaar in vrede heengaan.

Lied van Simeon

Na een arbeidzaam leven in dienst van de broeder-
schap overleed plotseling onze broer, oom en mede-
broeder

SIMPLICIUS LUSTHUIS
FRANCISKAAN

Hij was 83 jaar oud en 67 jaar minderbroeder.

Met vreugde en toewijding heeft hij zijn werk gedaan
in Limburg, als koster, portier en termijnbroeder. Later
in Noord-Holland maakte hij zich verdienstelijk in het
woonwagenwerk en was tevens portier en koster.
Sinds 1981 verbleef hij in ons klooster te Vorden.

Vorden,
16 juni 1992.

namens de medebroeders:
Theo Koopman ofm.,
gardiaan
Ruurloseweg 99
7251 LD Vorden

namens de familie:
Mw. Kossen-Lusthuis
Planetenweg 105
1973 BB Umuiden

We nemen afscheid van hem tijdens een Avondwake
op vrijdag 19 juni om 19.00 uur in de St. Antoniuskerk
te Kranenburg-Vorden en in een plechtige Eucharis-
tieviering op zaterdag 20 juni om 11.00 uur in ge-
noemde kerk.
Aansluitend is de begrafenis op het kerkhof tegenover
het klooster. Daarna is er gelegenheid om te condole-
ren en elkaar te ontmoeten in zaal Schoenaker, even-
eens tegenover het klooster.

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP:

Hollandse nieuwe
perstuk 2,25 5VOOR l 0,~

Gebakken bokking
1,25 per stuk 5 VOOR 5-

SPECIALITEIT:

Gebakken kibbeling
200 gram *3jOU-500 gram öj^

Emmertje Zure Haring
5,— GRATIS VISKRUIDEN

DINSDAG OP DE MARKT IN VORDEN

A A N B D N G zetwerk
HEREN ONDERGOED:

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

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

SINGLETS
2 stuks 19.95
SLIPS
2 stuks 19.95
HEUPSLIP
van 16.95 voor 12.95
TAILLESLIP
van 18.95 voor 14.95
SINGLET
van 19.95 voor 16.95

drukwerk

ook wij kunnen copieeren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleujMa en papiersoorten
zullen î Bsteld doen staan.

DAMES ONDERGOED:
HEUPSLIP
van 8.95 voor 6.95
TAILLESLIP
van 9.95 voor 7.95
PANTEE
van 12.95 voor 9.95
SLIPIDIDU
3 stuks 5.- KORTING afwerking

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

allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om

het drukwerk 'af te maken.

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14, Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

KM-tellerva 34,50

Moeder!
Laat Vader eens vaker
naar zij n baas 'trappen' op
een fiets van

BLEUMQK
Verkoop van fietsen
Reparatie van: fietsen en bromfietsen
Fietsverhuur

BLEUMINK TV^EWIELERS GAZELLE
Dorpsstraat 12 - Vorden - Tel. 05752-1393 DEALER

VADERDAGVERRASSING
Een gratis toegangskaart voor uw hele gezin
voor een fijne dag in PONYPARK SLAGHA-
REN.

BESTAAT DAT? JAZEKER!

Tot en met zaterdag a.s. krijgt u een gratis toe-
gangskaart voor uw hele gezin bij een minimale
aankoop van f 25,—.

Deze toegangskaart is geldig op zaterdag en zondag 20 en 21
juni 1992; zaterdag en zondag 27 en 28 juni 1992; zaterdag
en zondag 11 en 12 juli 1992. De waarde voor max. 5 perso-
nen is maar liefst f 90,—. Maximaal één per klant zolang de
voorraad strekt.

Verras vader dit jaar dus met een mooie plant,
plantenbak of een fleurig boeket en beleef sa-
men een plezierige dag in Ponypark Slagharen.

LET OP!

Voor de vierdaagse intocht a.s. vrijdag hebben
wij een mooie partij goedkope bloemen inge-
kocht!!

bloem-speciaalzaak

Verwen Vader!

Kroniek van de Achterhoek f 24,95
de Nieuwe Stephen King f 5,—
Handleiding vaderschap f 17,50

Oranje EK-rollerpen f 9,95
Messing briefopeners,
GRATIS GRAVEREN!

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel. 3100

dijksman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

een begrip voor fleurig en groen

't Pantoff eitje vraagt:

dames
die 's zondagmorgens

enkele uren kunnen assisteren
bij het schoonmaken van de zaal en bar.

Eventueel wisseldiensten.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1 770

Aanstaande Zondag
Vaderdag — Sigarendag

J

Leuke Tip:

Geef eens
een LOTTO

DROOMBON

al vanaf

2,50

SIGAREN-
SPECIAALZAAK

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a

Vorden

Pijpen

Aanstekers
o.a. Zippo's

Shagzakken

of een Grote
puntzak

los snoep
(zelf

scheppen)

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker!

15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

iBïB:B«Kfc-#~;^^^^^

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 19 juni 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van
26 mei 1992 (ongewijzigd) vastgestelde bestem-
mingsplan 'Medlerschool 1991'.

Dit plan heeft betrekking op het voormalige schoolge-
bouw aan de Ruurloseweg 106 en biedt mogelijkhe-
den om hierin een dienstwoning bij het daarin geves-
tigde ambachtsbedrijf te realiseren.

Tegen dit plan zijn geen bezwaren ingediend bij de
gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is om hier-
tegen bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Vorden, 18 juni 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling.

VADERDAG-
aanbieding:

Heren Pyama's
Tricot Pyama's Schiesser

Korte mouw/korte broek Schiesser
Katoen met voorsluiting SirAntony

20% korting
Alle Heren Sokken

10% korting

MORSS1NKHOF

Nieuwstad 14 • 7251 AH Vorden

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK accountants, belastingadviseurs

is een advieskantoor met een professionele aanpak op maat.
Op ons kantoor te Vorden werken ruim 20 mensen. Naast het
verzorgen van administraties, loon-/salarisverwerkingen, con-
tröle-werkzaamheden, het samenstellen van jaarrekeningen,
exploitatie-overzichten, financiële analyses en begrotingen,
bestaan onze werkzaamheden tevens uit het verzorgen van
diverse fiscale aangiftes, terwijl financiële advisering een be-
langrijke plaats inneemt. Bovendien kent ons kantoor een juri-
dische afdeling.

In ons team is op korte termijn plaats voor een

RECEPTIONIST(E) M/V
die zal worden belast met baliewerkzaamheden en licht administratief werk, waarbij accu-
raatheid, representatie en goede kontaktuele eigenschappen een belangrijke rol spelen.
Wij zoeken een schoolverlater LEAO/LMO, ook zij die in het bezit zijn van een MAVO-
diploma, met boekhouden in het pakket, kunnen reflecteren.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, richt
dan uw schriftelijke sollicitatie met curricu-
lum vitae aan:

de Regt, Bloemendaal & Wiegerinck
Ruurloseweg 21, 7251 LA VORDEN



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 18 juni 1992
54e jaargang nr. 12

Burgemeester Vunderinkhof
officieel in gebruik genomen
Afgelopen donderdagmiddag was burgemeester Maarten Vunderink, vanuit Borne, even terug in
Vorden. Hij kwam hier in Vorden om, in tegenwoordigheid van vele nieuwe bewoners, het straat-
naambord met de naam 'Burgemeester VunderinkhoF te onthullen.

De gemeente Vorden eert hiermee
haar oud-burgemeester Vunderink,
Deze heeft /.ich erg ingespannen om
de verhuizing van de metaalwarenfa-
briek Gems naar liet industrieterrein
tot stand te brengen. Burgemeester
Kamerling verwelkomde het burge-
meestersechtpaar; hi j overhandigde
mevrouw Vunderink een fraai boeket
bloemen.

De voormalig hoofdinspekteur-di-
rekteur van de volkshuisvesting, in-
genieur B.J. Klop uit Arnhem, over-
handigde het echtpaar Hellewegen
uit Volden de eerste sleutel van de l 6
bejaardenwoningen. Ingenieur Klop
is nauw betrokken geweest om het
(iemsphm te verwezenlijken.

in totaal 35 woningen worden ge-
bouwd.

Doordat het terrein verontreinigd
was en de sanering veel tijd vergde
heeft het een hele tijd geduurd. Maar
nu was het eindelijk zover, vrijdag-
middag kregen alle bewoners de
sleutel enJjkhet Burgemeester Vun-

Na jarenlange voorbereiding konden derinkho^Bgcbruik genomen.

Postduiven-
vereniging
Op zaterdag 20 j u n i 1<)92 organi-
seert de Postduivenvereniging Vor-
den een grote rommelmarkt op het
Marktplein te Vorden. De PV Vorden
heelt de afgelopen maanden een bij-
zonder groot aan ta l f raa ie tweede-
hands-artikelen ingezameld zodat er
vooreen ieder wel iets aantrekkelijks
aangeboden wordt, l lel aanbod is dit
jaar buitengewoon groot geweest
hetgeen een grote claim heeft gelegd
op de overigens ruime opslagcapaci-
te i t en niet te vergeten de inzet van de

vaste inzamelaars van de l'V Vorden.
Daarnaast zijn er hee r l i j k verse olie-
bollen te koop zodat ook de inwendi-
ge mens versterkt kan worden. De PV
Vorden heeft zich weten te verzeke-
ren van de schitterende apparatuur
en de prima produkten van warme
bakker Van Asselt uit Vorden zodat
echte kwali tei ts-ol iebollen aangebo-
den worden.
Mocht u nog goederen aan te bieden
hebben dan k u n t u dit telefonisch
doorgeven via (05752) 2068 of 187 l .
/onodig worden de spullen bij u
thuis opgehaald.

EEN BETER
0ILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

Vrienden van de
Wehme
Heel even wil men bijpraten, wat de
afgelopen tijd extra is gedaan op de
Wehme. Op zaterdag 16 mei is de
Nutsblokfluit- en Keyboardclub bij
de bewoners op bezoek geweest. Een
perfecte uitvoering door enkele
meisjesgroepen!
Op 21 mei waren Peerke en Leerke
op bezoek met Achterhoeks cabaret.
Op K) juni maakten de bewoners
met een bus een rit door de hun be-
kende Achterhoek. Met een lift in de
bus konden ook de bewoners die
minder valide waren mee. Na thuis-
komst werden ze door de Wehme ver-
rast met een maaltijd ter ere van de
opening van de E.K.
Op 24 juni is er een bingo! Mocht
men donateur willen worden, het
postgironummer van de Stichting is
59.98.945!

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
A.s. woensdagmiddag 24 juni gaat de
Bejaardensoos op reis met een bus
van de Havi reizen uit Rijssen. Sa-
menkomst 's morgens bij café rest.
Den Klter. Van daar uit wordt geheel
binnendoor gereisd richting Hattem
Broodmuseum, waar de koffie al
klaar staat met een krakeling. Na het
bezichtigen van het museum gaat
het richting De Gouden Ploeg in
Biddinghuizen waar men het meege-
brachte brood kan opeten met koffie.
Van hier uit rijdt men naar bezoe-
kerscentrum De Vier Jaargetijden,
naar de tuinen van A. Vogel, gelegen
aan de oever van het Drontermeer in
Klburg. Onder rondleiding kan men
honderden geneeskrachtiu^ilanten
zien. Hier op 6,5 hectare ,J0n< l waar
honderden soorten planten groeien,
die grondstof leverden voor A. Vogel
geneesmiddelen is ook nog gelegen-
heid om thee te drinken (gratis).
Daarna vertrekt men weeJLrichting
huiswaarts naar café rest.^^n Klter
voor een borreltje en een lekker di-
ner.

VTP dames l dubbel
kampioen
Donderdag 11 juni was het dan toch zover. De laatste wedstrijden
moesten worden gespeeld. Omdat het de week ervoor de hele dag
regende, en niet zo'n beetje ook, werd het kampioenschap nog
een week uitgesteld.

Vordens Tennis Park:

Heidi Ballast uit
Lichtenvoorde en
Feiko Heerze uit Ruurlo
winnen het open
j eugdtoernooi!
Op de Tweede Pinksterdag is het open jeugdtoernooi in Vorden
van start gegaan. Er waren maar liefst 130 partjen te spelen waar-
onder 77 inschrijvingen voor de jongensenkel — 4 categorieën -,
29 inschrijvingen voor de meisjesenkel (2 cat.), 7 koppels deden
mee in de meisjesdubbel en 16 koppels in dejongensdubbel.

Helaas konden er 3 van de l vaste
speelsters n i e t meedoen (blessure en
v a k a n t i e ) . Maar 'good old Pat ' zorg-
de CIA oor dat ze met .''• goede ver-
vangsters op de proppen kwam.
De dames zouden aan 2 p u n t e n ge-
noeg hebben, en die hadden ze dan
ook snel binnengehaald. I ' i t e inde l i jk

werd er een .'i-1 ovenvinning be-
haald. Dat ze echte kampioenen zijn
bewi js t wel het hele resul taat over
de/c compet i t i e . Kr is maar één wed-
strijd gelijk gespeeld, en de rest alle-
maal dik gewonnen.
Gefeliciteerd en heel veel succes in
de 2e klasse'.

Kr waren dus best wat wedstrijden af
te werken en de organisatie hoopte
vurig dat het weer mee zou werken.
Gelukkig waren de weergoden het
Vordense toernooi gunstig gezind,
want het bleef grotendeels droog en
er was zelfs sprake van mooi weer.
Veel nieuwe deelnemers en de aan-
wezigheid van meerdere tennistrai-
ners op de tennisbanen was dit jaar
opvallend. De reden moest toch wel
liggen aan het feit dat het open
jeugdtoernooi in Vorden kwal i t a t i e f
van groot gehalte moest zijn, een be-
zoek van een trainerwaardig.
Kr waren inderdaad /eer fraaie wed-
strijden te zien en in alle leeftijdsca-
tegorieën werd heft ig om de tenni-
seer gestreden. Grote belangstelling
was er ook van de ouders en andere
famil ieleden die de deelnemers de
broodnodige aanmoedigingen ga-
ven. Op zondag 14 juni werd het
toernooi na enkele zeer spannende
par t i jen algesloten. De wedstrijdlei-
d ing kon terugzien op een in alle op-
zichten geslaagd toernooi. Overi-
gens had de jeugdcommissie van het
V.T.P. de touwtjes weer stevig in han-
den. I lieronderde ui ts lagen.
Jongens-enkel t/m 10 jaar: 1. Chris-
t iaan Derksen uit Beinum/Doesburg
(6-1/6-0); 2. Robert Jan de Voogd
van L I C Zutphen.

Jongensenkel t/m 12 jaar: L H ugo
Bongers Beinum/Doesburg
(6-4/4-6/6-2); 2. Joost Gockel van
TCGroenlo.
Meisjes-enkel t/m 14 jaar: 1. Heidi
Ballast - - De Kei, Lichtenvoorde
(6-1/6-0); 2. Kristel Ditters van TC
Welgelegen, Warnsveld.
Jongens-enkel t/m 14 jaar: 1. Sander
de Haan — TC 't Braamveld, Warns-
veld (7-5/6-3); 2. Mannes Smelt -
LTC Lochem.
Meisjes-dubbel t/m 14 jaar: 1. Lian-
ne Reichard/Warja v. Zalk— Braam-
veld Warnsveld (6-0/6-0); 2. Kirsten
l l u i / i ngh /Mi r j am Zuidberg — LTC
Lochem.
Jongens-dubbel t/m 14 jaar 1: 1.
Max Thesseling/Maarten Telnekes

't Braamveld, Warnsveld
(6-.V6-4); 2. Bram Aalbers/Roland
Mientjes- Paasberg.
Meisjes-enkel t/m 16 jaar: 1. Heidi
Ballast - - De Kei, Lichtenvoorde
(6-0/6-1); 2. Manon Marijnusse —
De Kei, Lichtenvoorde.
Jongens-enkel t/m 16 jaar: 1. Keiko
'Heerze —TV Ruurlo (6-4/6-3) 1; 2.
Jeroen Ki f t en -- Mallumse Molen,
Ei bergen.
Jongens-dubbelt/m l 6 jaar: 1. Wou-
ter Kek/Keko Krikke — LTC Lochem
(6-2/2-6/6-2); 2. Bram Boek/Jur-
riaan Doets — LTC /utphen 2.

leselkapel zwaar gedupeerd
De bekende leselkapel waar diverse leden uit onze omgeving meespe-
len is zwaar gedupeerd i .v .m. diefstal van haar geluidsapparatuur. Op
9 juni tussen ca. 22.30 uur en 10 juni ca. 07.00 uur is achter bij Dorps-
straat 9 te Vorden de tandemaster gestolen. Deze tandemaster ziet er
als volgt uit: vrij groot, 2 m lang, aan de zijkant 2 deurtjes (kleppen).
Het geheel is grijs met een blauwe baan rondom. Op de kar staat
reklame: 'leselkapel'. Op de achterzijde staat telefoonnummer
08342-1100.
In de wagen zit geluidsapparatuur, o.a. mengpaneel, luidsprekers, mi-
crofoons en versterkers. De aanhanger was afgesloten.
De leselkapel is zeer gedupeerd. Verschillende optredens worden be-
moeilijkt. De amateurvereniging zit in zak en as. Wie heeft wat gezien of
wie kan inlichtingen verstrekken? Neem kontakt op met de Vordense
politie of de plaatselijke politie.

14e Ronde van
Vorden
Op woensdagavond l j u l i a.s. wordt
de wielenonde van Vorden veneden
die dit jaar hetzelfde parcours heeft
als vorig jaar. De start is op de Prins
Willem Alexanderlaan. De verdere
route: Nieuwstad, Staringstraat, v.
Vollenhovenlaan, Beatrixlaan en de
Horsterkamp. Namens de R.T.V.
Viei akker-Wit hmond hoopt men de
omwoners van het parcours zo min
mogelijk last te bezorgen. Hopelijk
zien z.eeen paar mooie wedstrijden.
De C-amateurs bijten het spits af. De
deelnemers zijn nog niet bekend,
omdat ze op de dag zelf kunnen in-
schrijven.
De B-amateurs starten hierna. Enke-
le favorieten van de eigen vereniging
zi jn Rudi en Bennie Peters, M a r t i n
Wijers, Richard Linnebank, John
Schoenaker en Kddy Heuvelink. Kn-
kele favorieten buiten de vereniging
zijn Frans Havenaar, Louis de Lange
en (ie Draaier.

KPO reisje
Dit jaar werd het uitstapje gemaakt
naarde 'Floriade', samen met het ge-
mengd koor 'Cantemus Domino'.
Het was een prachtige dag en men
heeft enorm genoten, het was groots.
Als e indpunt was het diner dit jaar bij
café Eykelkamp, kortom het was een
fijne dag.

LR en PC de
Graafschap
Op 13 en 14 j u n i in Lochem verre-
den concours hippique zi jn de rui-
ters en amazones van de vereniging
weer met de nodige prijzen naar hu i s
gegaan. Op zaterdag werden de po-
nywedstrijden gereden, waar Helene
Garssen met P"jury de Ie prijs in de
LI dressuur met 128 pun t en en Si-
mone Brouwer met Mixi eveneens
een eerste prijs in de B-dressuur be-
haalde met 132 punten en Manon
/omer met Machiar een 2e prijs met
126 punten.

Bij het B-springen wist llse Winkel
een 3e prijs in de wacht te slepen. Op
zondag waren de paarden aan de
beurt . Li l ian Cuppers behaalde twee
2e prijzen met Valent ina in de M2
dressuur met 129 en 125 punten. Jo-
rien Heuvelink met Elfriede behaal-
de een 3e prijs in de L2 dressuur met
129 punten. Annie Kornegoor be-
haalde in de LI dressuur met Fanta
een 3e prijs met 131 pun ten , en Ja-
net Zomer in dezelfde klasse een 4e
prijs met 126 punten.
In de B-dressuur wist Elsbeth Ban-
nink metGea beslag te leggen op een
2e prijs met 130 punten . Bij het
B-springen wisten Reinoud Maalde-
rinkmet Br ien taen Herman Maalde-
rink met Desie M beslag te leggen op
een 5e en een 7e plaats.

itievaria GROEP VORDEN

Diefstal aanhangwagen met muziek-
apparatuur
In de nacht van woensdag K) juni en
donderdag 11 jun i 1992 is vanaf het
erf bij een plaatselijk schildersbedrijf
een tandemasser met muziekappara-
tuur gestolen. De aanhanger heeft
aan de zi jkant kleppen, kleur grijs
met een blauwe baan rondom. Op de
aanhangwagen staat 'De leselkapel'
met telefoonnummer. Genoemde
muziekkapel is ernstig gedupeerd.
Inmiddels zijn bij de plaatselijke po-
litie enige tips omtrent deze diefstal
binnengekomen. Het onderzoek in
deze loopt

Op 12 juni omstreeks 22.05 uur werd
op de Kostedeweg te Vorden een
reegeit aangereden. Reegeit is ter
plaatse overleden. De plaatsel i jke
jachtopzichters z i j n gewaarschuwd.
Tijdens verder onderzoek bleek dat
de reegeit niet dragend/zogend was.
Op 12 jun i te 17.10 uur vond op de
kruising Schimmeldijk/Lindeseweg
een aanrijding plaats tussen een fiet-
ser en een automobilist. De fietser
verleende geen voorrang en kwam te
vallen. Hij liep daarbij vermoedelijk
een schouderfractuur op. Plaatselij-
ke arts en ambulance waren snel ter
plaatse.

In de afgelopen week weid de politie
Vorden in totaal vier maal gecon-
fronteerd met alarmmeldingen bij
particulieren en firma's. Uiteraard
werden allen bevocht en ter plaatse
onderzoeken ingesteld.
Aan de Dr. Lulofsweg werd een f ie t s
aangetroffen die in goede staat ver-
keerde. Betreft een bruine heren-
fiets, merk EROBA. In de fiets zit
geen postcode.
Op 13 j u n i 1992 vond op de kruising
Rondweg/Zutphenseweg een ver-
keersongeval plaats tussen twee per-
sonenauto's. Een van de twee ver-
leende geen vrije doorgang aan de
over de voorrangsweg rijdende ande-
re automobil ist . Gevolg was materië-
le schade.

Ook nu weer herhaaldelijk in de af-
gelopen week en vooral in het week-

eind de wegafzetting hersteld bij de
aanleg van de nieuwe rotonde te Vor-
den. Zeer kinderachtige 'lolbroeken'
hadden b.v. afzethekken midden op
de weg geplaatst.
Ook waren afzetlichten c.q. bebake-
ningslichten 'verzet'. Denkt men wel
eens na dan over eventuele gevol-
gen? Vandalisme ten top en het is
zó<)(')(')<KM') kinderachtig!!!

Door enige omstanders werd gemeld
dat er een auto vernield werd aan l U- t
Hoge. Onmiddellijk ter plaatse een
onderzoek ingesteld. Betrof een stu-
dentengrap.

In de afgelopen week weid in samen-
werking met de politie van Velp een
autodiefstal opgelost die was ge-
pleegd te Vorden op 22 oktober
1991. Toen werd v a n a c h t e r een be-
drijf een personenauto ontvreemd.
De verdachte is aangehouden.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: Mouw van surf-/dui-
kerspak, kleur zwart; fietspomp; sleu-
telhanger met 4 sleutels + label
eraan met 2 foto's van kinderen;
fiets, heren-, bruin; zes kleine sleutels
in bruin etui.

VERLOREN: Verzekeringsbewijs
bromfiets RFJ940; Ncmef huissleu-
tel; verrekijker merk 'Tento', kleur
zwart, 12x40; sierdop van een Peu-
geot 205; paarse rugtas, inh . l witte
Tuppenvare beker; zwart s l eu t e l e tu i ,
rose r i tss lui t ing; helm, met kinband,
kleur blauw; portemonnee, b l a u w ;
horloge, zilver; balpen, goudkleurig,
merk Dupont; kinderjas, kleur groen
met paars; halsdoek kleur groen
(padv indersdoek); Mazda sleutel iu
zwart port. Onstenk-Lenselink.

Dieren
WEGGELOPEN: Hond, herder.

AANGETROFFEN: Blauwe pauw-
haan.



MAGAZIJN-VERKOOP
in ons magazijn op de 1e etage

DONDERDAG 18 - VRIJDAG 19 - ZATERDAG
20 JUNI

DAMES MODEMERKEN:
T-SHIRTS - BLOUSES - JURKEN enz. enz.

HEREN MODEMERKEN:
OVERHEMDEN - COLBERTS - BROEKEN enz. enz.

prijzen van 55— t/m 755—
Modecentrum

Dorpsstraat 22 - RUURLO - Tel. 05735-1438

't Pantoffeitje vraagt:

nette en accurate
dames

die kunnen assisteren
bij het perfekt bereiden van koude

bittergarnituren
eu lui snieren en beleggen

van broodjes.

Eventueel wisseldiensten.

bodega

't $otttoffr!t je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do van 9.00-17 30 uur; vrij van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

Zondag 21 juni is de dag
dat men vader eens extra
verwennen mag.

21 JUNI
VADERDAG

VOLOP KEUZE in

TUINGEREEDSCHAPPEN
TUINMEUBELEN
BARBECUE's

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

Tevens diverse Vaderdagaanoieaingen.

P.S. Voor elke klant^K KLAPPER GRATIS

ADVERTENTIE UITKNIPPEN EN BEWAREN

INGEBLIKT VAKANTIEVLEES
Babi panqanq
Gehakt
Hollands Goulash
Hongaarse Goulash
Karbonade
Rundergehakt
Runderlappen
Runderpoulet
Runderribstuk
Runderrollade
Runderworst
Spaghettimix
Soepballen
Varkensfricandeau
Varkenslappen
Varkensrollade
Verse worst
Saté in pindasaus
Kipfilet

2 personen

4,75

6,25
5,25
8,25
3.25

, 6,75

1,85

6,90

5,75
8.25

4 personen
8.50
6.25
7,50
7.50
9,50
7,75

13.50

12.90
15.90
10,50
7,50

10.90
10.75
13,75
8,25
8,50

13,50

6 personen
14.90
9.50

13.75
13.75
14,25
11.50
20.25

19,50
23.90
15,75
13,75

16,25
15.90
20.50
12,25
14.90
20,25

ook zoutloos verkrijgbaar
gedeeltelijk in roomboter bereid
zonder kleur- en conserveringsmiddelen

Slagmf Klein
Al meer dan 25 jaar ervaring

"Dorpers** 10
2Umm (by
td.

Chion
Blousen
Tuinovf Leop'

jpn •— ^ ^^^-^ DUS
iertnĴ ^^^^^ kom sne,
^ itaar onze winkels...

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943
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PIRATENBARMET
PLATENBEURS

DISCO VERVOER
BUS 2

21.25 HENGELO (SPORTHAL)
21.28 HENGELO (VEZO-SUPERMARKT)

21.35 KEYENBORG (R.K. KERK)
22.OO HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

BUS 4
21.05 HUMMELO (BUSHALTE)
21.15 TOLDIJK (DE BREMER)

21.2O STEENDEREN (POSTKANTOOR)
21.25 BAAK (BUSHALTE)

21.3O WICHMOND (CAFÉ KRIJT)
21.40 VELSWIJK (POSTKANTOOR)

21.55 HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

BUS 5
21.30 WARNSVELD (HALTE DEN BOUW)

21.4O VORDEN (N.H. KERK)
21.5O RUURLO (KERKPLEIN)

22.OO VELDHOEK (CAFÉ WENTINK)
22.1O HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.20 UUR

VOOR MEER INFO TEL. 08343-1232

Vaderdag Tip
Dasspeld - Heren Ketting

Armband met naam ingraveren
Horloges

Persoonlijk advies en een eigen stijl

Zutphenseweg 8 - Vorden
Telefoon 05752-3785

Goedkope

TUINMEUBELEN van
Hartman

KUSSENS, LIGBEDDEN en
PARASOLS

Jansen heeft het.

JANSEN
Bleekstraat 1 - Hengelo - Tel. 05753-1360

f

FNRS

MANEGE

A i Peppelenbosch
Ben & Eefke
Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

/f* CAFÉ-RESTAURANT

f,Je Herberg"^
VORDEN

A.S. DONDERDAG

i.v.m.
Nederland - Duitsland

vanaf 19.30 uur

GEOPEND

briefpapier
enveloppen
rekeningen
zelfcopiërende
sets of blocks
folders

i geboortekaarten
i i trouwkaarten

uitnodigingen
voor 121/z, 25,
40 en 50-jarig

^^ huwelijksfeest

i|ukwe|l
DRUKKERIJ
I WEE VERS
m NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radioTV-video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

DorpsstMcit 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

TIJD VOOR
DE VAKANTIEBEURT

Wij zorgen voor een perfecte vakantiebeurt voor uw
auto. Aanbevolen door Veilig Verkeer Nederland,
BOVAG en Stichting Veiligheidsinspecties-WN.

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK
WOB*,* Veilig uit,
Groot veilis t*11"8-

Nieuwstad 36/Rondweg 2 - VORDEN
Telefoon (05752) 17 94

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

MOTORRIJLES
Bekijk je rijden op video!

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012 '

05735-1788

•»••*»•
mmmmmmm
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DIE FIETS VAN'N GEELTJE
KOMT JE DUUR TE STAAN!

DE KOPER VAN DE BIKT GAAT NIET VRUUm

Op heling staat 'n
vangenlsstraf van maximaal 4 jaar

of 'n fors* geldboete

125 JAAR

VOOR MENSEN
DOOR MENSEN
GIRO 6868 HET NEDERLANDSE

Posters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA v
Telefoon 05752-1010

TE KOOP:

FOTOCOPIEERAPPARAAT
MINOLTA

formaatAS totAS of kleiner

* met papiercassettes
* met mogelijkheden vergroten of verkleinen

* metdokumenteninvoer

VRAAGPRIJS f 2.500,-

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

RUURLO

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

• *••*• •

Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

4 VIERDAAGSE BOEKETTEN
voor 10,- OP is OP

6 GERANIUMS of FUCHSIA'S 10 -
* ALLE KOPERS: 1 ROOS

GRATIS!

DL VALEWEIDE-bloemen

Na enkele jaren van studie en informeren, hebben wij |
nu ook

WATERBEDDEN
in onze SLAAPSTUDIO opgenomen.

Wij wilden eerst zeker weten, dat de beste
WATERBEDDEN bij ons kwamen te staan, zodat wij U
een zo goed mogelijk advies kunnen geven, met de
garantie, dat U het beste uit het beste koopt.

Tevens krijgt U een proeftijd van 3 maanden met
OMRUILGARANTIE en GRATIS PLAATSEN.

Graag tot ziens in onze SLAAPSTUDIO en 2.500 M2

MEUBELSHOWROOM.

P.S. Tijdens de opruiming van 6 t/m 18 juli

(0% imODUCTIE-KORTING!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484



mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

JÉü

!£.

(r.

^^ r̂

fashion
WAT WIJ VOOR VADER
INPAKKEN,
PAKT
ALTIJD
GOED
urn
HEREN DEHIM JACKS
Ze zijn er in verschillende modellen
Speciaal voor VADERDAG geven wij op alle jacks
en ook op de kindermaten

ÉÉNMALIG
!> KORTING

ALTIJDcSÊDÜ!^
BETAALBARE MODE

HEREN
VRIJETIJD

SHIRTS
IN VERSCHILLENDE

STREEPDESSINS
Een prachtige kwaliteit

Normale Tuunteprijs is ƒ 17.50.
VADERDAGPRIJS

ZONDAG 21 JUNI

VADERDAG
VERWEN DAAROM VADER MET ZO'N LEKKERE

GEBAK-
STROPDAS

VAN UW ECHTE BAKKER.

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE SMAKEN
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Tennis Polo's
Shorts en Rackets

HEREN
SPIJKERBROEKEN

Een 5 pocket
standaardmodel broek,

een zware stonewashed kwaliteit.
Onze normale prijs is 39,95

VADERDAGPRIJS
SLECHTS29?s

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•a 05750-22816

™
BuVAG

L O C H E M
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopg; tel. 05753-1256

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

2Ü1ML'"
Leo Westedaof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Slagerij
Jan Rodenburg
KWALITEIT
UIT EIGEN SLACHTERIJ

EINDELIJK... DE ROTONDE IS KLAAR!

DIT WEEKEND: Rotonde Schijven
5 haien 4 betalen

Een geslaagde barbecue! Wij zorgen ervoor.
Geslaagd, een verjaardag, wij hebben diverse maten gasbarbecues en
verzorgen ook uw saladeschotels.
Kom eens langs voor vrijblijvende informatie.

Vakkundig verzorgen wij uw glas-, schilder- en
behangwerk.
Doet u het zelf? Ook dan zijn wij u gaarne
van dienst met de levering van de juiste
materialen, begeleid met een goed advies.

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

fax: 05752-3567

Gelukkig zijn wij voor Vaderdag weer goed bereikbaar.
Daarom deze week aantrekkelijke Rotonde-prijzen!

Uit de muziekhoek: Alle CD'S VQR 9,95

HU 3 voor 25,00

Café

Altijd
bereikbaar

via de
ROTONDE.

Gelukkig, we zijn weer goed bereikbaar!

A A N B I E D I N G

ROTONDEBOL
VORDENSE MIK VAN 6 35 VOOR

AARDBEIENSCHELPEN VAN2-VOOR
WARME BAKKER OPLAA T BAKT ALLES ZELF
EN DAT PROEFT U!

Voor de knutselaars: Old-Timer Bouwmodellen

van 19,95 nu voor 9,95

f en échte VADERDAG VULPENSETvan 34,95 nu voor 29,95
Verder: regenmeters,
thermometers, barbecues,
autobriletuisenz. enz.

ZATERDAGAKTIE:
Alle kinderen gratis
schminken in de
indianentent vanaf
10.00 uur.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752 3566

(
WARME BAKKER

)PLAA
De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft U!

DORPSSTRAAT - VORDEN - TELE'FOÖN f 373

De schoonheidsspecialist
Je kunt zien datje huid het lekker vindt

Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN

WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend Anbos- behandeling volgens afspraak,
schoonheidsspecialiste op donderdag t / m zaterdag

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033/ 3367

WIEKART
Dorpsstraat 30 - Telefoon 1423

Voor Uw par tij en

zijn wij altijd

open !!!
bodega

feltfr
Dorpsstraat 34 - VORDEN - Tel. 1770
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WD wil geen gelden
beschikbaar stellen voor
vervoerregio Stedendriehoek
Zowel in de commissie Financiën (J.M. Pelgrum) als de commis-
sie Algemeen Bestuur (E. Brandenbarg) stelde de WD zich op
het standpunt geen gelden beschikbaar te stellen voor de vervoer-
regio Stedendriehoek. Het college stelde een bedrag voor van
f 0,22 per inwoner.

AGENDA

E. Brandenbarg: 'Dit is een regeling
die buiten on/e eigen regio omgaat.
Wij hebben hier b.v. het rekreatie-
sc hap De Graafschap, de VRIGA e.d.
Ook op hel gebied van parkeerbeleid
en goederenvervoer is het niet goed
om ons met het voorstel te conforme-
ren. Solidariteit binnen het Gewest is
overal niet even groot. Je hoeft ook
niet aan alles wat hel Gewesi graag
wil, mee te doen. Wij horen eerder bij
de andere kant van de Achterhoek',
aldus Brandenbarg. CDA en P.v.d.A.
adviseerden wel positief
Ten aan/ien van hel <ollegevoorstel
voor het opstellen van een toeristisch
beleidsplan adviseerde Brandenbarg
(VVD) het college om /.icli primair ie
richten op de Vordense toerist. Wat
verwacht de/e van Vorden e.d.
P.v.d.A.-fraktievoorzitter P.J.M.

Hoogland vroeg aandacht voor
'slecht-weer-voor/ieningen' voor de
toerist.
In de commissie Financiën adviseer-
de men positie!" op het collegevoor-
stel om een onder/oek in te stellen
naar bestaande alternatieven om de
ruimteproblemen in de sporthal op
te lossen. Dit onder/oek /al worden
uitgevoerd door bouwkundig bureau
Vaags en kost f 15.523,50. De WD
onthield /ich van een mening.
Overigens wenste de commissie Fi-
nanciën nu nog geen uitspraken te
doen over de eerste nota ten aan/ien
van de vvel/ijnsakkomodaties in Vor-
den. 'De tweede nota /uilen we daar
ten aan/ien van de financiën wat
konkreter op terugkomen', aldus
wethouder W.M. Voort man
(P.v.d.A.).

Burgemeester Kamerling in commissie Algemeen Bestuur:

'Aanleg bevoorradingsweg
wordt gekoppeld aan
voldoende parkeerplaatsen'
In de commissie Algemeen Bestuur maakte CDA-fraktievoorzitter
A.H. Boers aanvankelijk bezwaren tegen het nu al (lees: dinsdag
30 juni) vast te stellen bestemmingsplan 'Vorden kom Bevoorra-
dingsweg 1991'.

l ing is snelheid van het vaststellen ge-
boden aange/ien daar een versnelde
onteigeningsprocedure aan vast /it.
Burg. Kamerling: 'We proberen /.<>-
veel mogelijk parkeerplaatsen die bij
de herinrichting verloren gaan, aan
de/c bevoorradingsweg t e - compen-
seren. Bij de onderhandelingen is al-
tijd gestelel dat de gemeente voor de
be-voorradingsweg /al /.orgen en dat
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV) voor voldoende parkeer-
plaatsen /al /orgen. De aanleg van de
weg wordt dan ook gekoppeld aan
voldoende parkeerplaatsen', aldus
Kamerling.
'Uw antwoord boe/cmt ons vertrou-
we-n in', /.o reageerde Boers.

In dit bestemmingsplan is een be-
voorradingsweg opgenomen aan de
/uicl/ijde van de Dorpsstraat. 'Wij
hebben als CDA altijd ge/egd dal
naast de/e bevoorradingsweg er te-
vens voldoende parkeerplaatsen
moeten komen. In fïele een behoor-
lijke uitbreiding van de parkeergele-
genheid, temeer daar bij de herin-
richting van hel dorp er parkeer-
plaatsen verloren gaan'.
Boers /ou liever /ien dat eerst de he-
r i n r i ch t i ng van het dorp (in septem-
ber kr i jg t de raad een voorstel voor-
geschoteld) aan de orde /ou komen
en daarna de vaststell ing van het be-
stemmingsplan.
Volgens burgemeester F.J.C. Kamer-

P. V. Vorden
Op Li j u n i j l . werd door de leden van
de P.V. Vorden met 195 duiven deel-
genomen aan het concours vanuil
Pont St. Maxence. De duiven moes-
ten een afstand van 408 kilometer
overbruggen om in Vorden terug te
keren.

Om 1().3(> uur schiet bij Cor Bruins-
ma de jaailing-doffer H91-1632829
als een bliksemschicht naar binnen
en /orgt voor een prima notering
door /.ich aan de kop van de ui ts lag te
nestelen. Vi j f minuten later arriveren
bij de combinatie C», en H. Boesveld
een drietal duiven die- beslag leggen
op de 2e, 3e en 4e plaats in de u i t -
slag. H.A. Fykelkamp en /n. consta-
teren om 10.43 uur de v i j l de duif en
komen evenals I lenk Stokkink op de
Sc- plaats prima voorde dag.
Cor Bruinsma weet om 16.47 uur
/ . i jn tweede duif te constateren in de
klok tenvij l de combinat ie 1 C. c-n II.
Boesveld /es duiven bij de eerste tien
weten te plaatsen.
De- aandacht van een groot aanta l
duivenl ie fhebbers ging op /aterdag
l 3 j u n i uit naarde terugkomst van de
duiven uit St. V i n c e n t dat gelegen is
op een afstand van ruim 1000 kilo-
meter van Vorden. Ook op dit v l a k
gaven de Vordense duivenliefheb-
bers in de- personen van Hans Brug-
geman, C l . J . Oldcnhave en /n. en
Tonnie Jurr iens hun v i s i t e k a a r t j e - af
me\ prima klasseringen, /ocha de
nationale uitslag bekend is /al hier
nog de- nodige aam/ac hf aan besteed
worden.

De eerste t i en klasseringen van het
concours v a n u i t Pont St. Maxence:
C. Bruinsma l en 9; G. en H. Boes-
veld 2, 3, 4, (i, 7 en 10; I I . A . Fykel-
kamp en /n. 5; 11. StokkinkS.

Dammen
Jeugdviertallenwedstrijden
Het pup i l l cnv iei tal van DCV heeft
/ ich v i a het Gelders kampioenschap
geplaatsl voor de landel i jke halve fi-
nale- , /ij eindigden als 5e met 7 pun-
ten en 29 bordpunten. Kampioen bij
de- pup i l l en werd DFS Lunteren l
met de volle winst : 14 punten, ge-
volgd dooi' DCII I larclerwijkmet 9.
Bij de aspirantviertallen werd het
DCV-team ook 5e, maai omdat hier
maai 3 plaatsen te vergeven waren,
bleek dit het e indsta t ion. Kampioen
werd DIOS uit Fibergen met l l pun-
ten en 40 bordpunten, gevolgd door
1)F/ Culemborg met eveneens l l
punten , maar een wedsti i jdpunt
minder.
Eindstanden
Pupillenviertallen: 1. DFS Lunteren;
2. DCH Harderwijk; 3. DF/ Culem-
borg; 4. DVD Doetinchem; 5. DCV
Vorden.
Aspirantenvier ta l len: LDIOS Fiber-
gen; 2. DF/ Culemborg: 3. DV Huis-
sen; 4. Kroonschijf Fde; 5. DCV Vor-
den.

Vaderdag-aktie bij
dikermanDijk<

l 'n icke samenwerking tussen Pony-
park Slagharen c-n Vordense bloe-
mist Dijkerman. Als Vaderdagverras-
sing kr i jg t men bij een bepaalde aan-
koop een gratis toegangskaan voor
het hele ge/in! De/e kaart is geldig
voor de komende weekenden in jun i
en in het 2e weekend in j u l i . Men kan
met het hele ge/in gratis naai de
spektakulaire Westernshow. gratis
/wemmen in het unieke Fujiberg-
bad, gratis gebruik maken van de
meer dan 40 fantas t ische atlrakiies!
/ie verder advertentie in dit blad.
Fam. Dijkerman en medewerkers
wenst iedereen alvast veel ple/ier.

JUNI:
1 (U/m 19 Sparta: avondvierdaagse
17 Welfare Handwerken, de Wehme,

laatste middag
19 SWOV, Open Tafel, Wehme
20 Openbare les. M u t s blokfluil-en

melodicaclub in Dorpscentrum
20 Rommelmarkt, PV Vorden
20 HAM-party: tuinfeest
20 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijd
2 T HSV de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
22 /wem-en polovereniging:

zwemvierdaagse. In de Dennen
23 Bejaardensoos, gymnastiek,

gewone soos
23 SW( )V, ()pen Tafel, Wehme
24 Muziekschool, Uitvoering
24 Bejaardensoos, Vierakker
24 VVV: Achtkastelenfietstocht,

Marktplein
2 1 ANBO, bus toch t
25 Zwem-en polovereniging:

/wemvierdaagse, In de Dennen
26 SWOV, Open Tafel, Wehme
27 Avond-oriëntatiewandeling, café

Fijkelkamp
28 Pioathoes: openbaar

klootschiettoernooi
28 VAMC:vakantierit
30 SW( )V, Open Tafel, Wehme
30 Jeugdwedstrijd HSV de

Snoekbaars

JULI:
l WV, Verhalen bij Lindese Molen
1 WV, Wielerronde van Vorden
2 WV, Be/ichtiging Kasteel

Vorden en avondwandeling
3 SWOV, Open Tafel de Wehme
3/4 Oranjefeest Medlertol
4/5 LudgermarktWichmond
4 Pretty markt /wem- en Poloclub
5 Klootschietmarat l ion Delden
6 WV, Be/ichtiging Kasteel
7 Einclmicldag, soos Kranenburg
7 SWOV, Open Tafel de Wehme
7 WV, Lt^Lr Kasteel Hackfort
8 VW.VeVpIen bij Lindese Molen
9 VVV, Bezichtiging Kasteel en

Avondwandeling den Bramel
I O SW( )V, ()pen Tafel de Wehme
I 1 VW/Knupduukskes, Fietstocht
12/13 De Mijgrsse, Openstelling

tuinen ^P
13 WV, Be/ichtiging Kasteel en

Avondwandeling
14 SWOV, Open Tafel de Wehme
14 WV, Bezichtiging Pinetum
14 WV, Lezing Hackfort

natuurmonumenten
15 VW, Lezing Wientjesvoort
15 VW, Verhalen bij Lindese Molen
l C) VW, Be/ichtiging Kasteel

Vorden
l 7 SW( )V, ()pen Tafel de Wehme
16 t/'m 18 Kermis
20 WV, de Wiersse, Openstelling
20 VW, Kasteel Vorden,

Be/ichtiging
21 SW( )V, Ópen rafel de Wehme
21 VW, Be/ichtiging Pinetum,

bedrij fsbe/ichtiging'de
Vijfsprong'

22 VVV, Folklore-avoml
22 WV, Verhalen onderde Lindese

Molen
23 VVV, Be/ichtiging Kasteel

Vovden en viswedstrijd
24 SWOV, Open Tafel de Wehme
2(i VVV./omerfietstocht
27 VW, Kasteel Vorden,

Be/ichtiging en avondwandeling
28 VW, Be/ichtiging Pinetum en

boerderijbezichtiging
28 SWOV, Open Tafel de Wehme
29 VW, Lezing Wientjesvoort en

verhalen onderde Lindese Molen
30 VVV, Staring-avond
30 VW, Be/ichtiging Kasteel

Vorden, viswcdsli ijd en concert
31 SWOV, Open Tafel de We h me

Klootschiet-
marathon
/omlag 5 j u l i organiseert de buurt-
vereniging Delden de vierde kloot-
schietmarathon. Aan dit toernooi
kunnen bedri jven, buurten, vereni-
gingen, famil ies e.d. deelnemen. De
marathon heeft een lengte van tien
kilometer. Halvenvege is een pau/e
ingelast voor een hapje en een
drankje.
Men kan deelnemen in de klasse he-
ien , dames en gemengd waarbij
maximaal 2 heren. De ploegen
gooien u i t s l u i t e n d met houten klo-
ten. Maximaal mag er één bondslid
per team deelnemen.
Start en f in i sh /ijn n a b i j café Het
/waan t j e aan de Hengelosevveg. Op-
gaves dienen voor 4 j u l i b innen te
/ i j n bij Dick Regelink ( t e l . 05752-
1328) of bij Harry Flamma (tel.
05752-1942)'.

Geslaagden
'tBeeckland
Lijst van geslaagde
eindexamenkandidaten
LBO 1992
Afdeling LHNO
Daniëlle van Benten, Fefde; Mir iam
Berns, Baak; Ilse Bibo, Fefde; Natha-
lie Braakhekke, /utphen; Fvelien
Bruil, Baak; Tanja Bui j l , /utphen;
Corine Coppiëns, Vorden; Jeannet
Fenink, Hengelo Gld.; Ani Fne, De-
venter; Heidi Freericks, Hengelo
Gld.; Daniëlle Hogendoorn, Vorden;
Iris Holsbeeke, Vorden; Daniël-
le Jansen, Warnsveld; Bionda Klein
Gunnewiek, Hengelo Gld.; Nicole
Kleinstapel, Hengelo Gld.; Nicole te-
Linde, Vorden; Frna Maalderink,
Toldijk; Boukje te Meerman, / u t -
phen; Fsther Nijenhuis, Wichmond;
Rianne N i j h u i s , Vorden; Jolanda IV-
tersen, Warnsveld; J u l i a Riefel, Hen-
gelo Gld.; Agnes Roeterdink, Henge-
lo Gld.; Renate Roeterdink, Vorden;
Monique Roording, Warnsveld; Mu-
i iel Scholsberg, /utphen; Marianne
Schouten, Hengelo Gld.; Rienke
Schuerink, Vorden; Jolanda
Schvvart/ , Hengelo Gld.; Nancy Sue-
ters, Hengelo Gld.; Annemiek Ver-
steeg, Warnsveld; Heidi Vruggink,
Vorden; Renate Walgemoet, I lengelo
Gld.; Flvia Wemmenhove, Warns-
veld; Wilma Weulen Kranenbarg,
Vorden; Judi th Weustenenk, Henge-
lo Gld.; Marissa Wijgman, Wich-
mond; Debbie de Wit, Warnsveld;
Mardy Wolsing, Vorden; Wendy /ie-
verin k, Vorden.

Afdeling LAS
Joke Aalderink, /elhem; Dennis
Beltman, Zutphen; Jeroen Bleu-
mink, Vorden; Marcel Blom, Zut-
phen; Eelco Boss, Vorden; John
Brandsen, Vorden; Gerwin Brink-
man, Warnsveld; Hugo van Ditshui-
/en, Barchern; Sandra Groenendijk,
Warnsveld; Anouk Her^»sen,
Warnsveld; Richard Hessing, /ut-
phen; Sam Hui / inga , Hengelo Gld.;
Jolien Klein Bleumink, Halle; Sandei
Klein Bramel, Hengelo Gld.; Diede-
rik Klein Kranenbarg, Almen; Den-
nis Koerselman, Vorden; Bi^ÉLl u in-
haar, /utphen; Natasja LaWmers,
/utphen; Henk Maalderink, Henge-
lo Gld.; Herman Maalderink, Warns-
veld; Arnold Mennink, Vorden; Pa-
trick Merkus, Brummen; Danny
Möllder, /utphen; Gerard ter Mul,
Fefde; Steffen Nijhuis, /utphen; Er-
win Plant, Ferbeek; Eelco Post, /ut-
phen; Fddy Rietman, Warnsveld;
M k hel Roording, Vierakker; Ernest
Sloot, Brummen; Annemarie Stee-
man, /utphen; Remco Storm, Eefde;
Robert v.d. Straat, Almen; Su/anne
Uhm, Zutphen; André Vliem, Vor-
den; Herman Wagenvoort, Brum-
men; Bert Wessclink, Hengelo Gld.;
Marco Wiggers, Hengelo Gld.; Wiljo
Woerts, /elhem; Martijn Wolsink,
/elhem.

82 Leerlingen hebben examen ge-
daan. 2 Leerlingen krijgen een her-

•kansing.

RTV
Rudi Peters uit Wichmond, lid van de
Wielerclub RTV Vierakkei-Wich-
mond, is duidel i jk in grote vorm vlak
voor de Nederlandse Kampioen-
schappen, die a.s. /aterdag in Gieten
worden verreden.
Peters reed afgelopen week vijf wed-
strijden achter elkaar. Woensdag be-
gon hij de reeks in Leusden. De orga-
nisatoren in Leusden hadden een
/ware ronde neergelegd. Toch wist
Peters daar als vijfde te eindigen.
Een dag later was de Ronde van
Voorst. Peters reed de gehele wed-
strijd bij de eersten mee. Door /.ijn
bekende sprint wist hij in Voorst de
wedstrijd winnend af te sluiten.
Vrijdags reed hij in Vrie/eveen. Daar
kwam het ook tot een s j>r in t . B i jna
werd Peters in de laats te Bocht op de
stoep ge/et. Hij kon nog net op de
fiets b l i jven . Ook hier kwam hij als-
nog als eerste over de streep,
/aterdag reed hij met /ijn ploegmak-
ker John Schoenaker in /et tc-n. Hier
werd de- wedstri jd al in de vierde ron-
de- beslist. De- Nederlands Kampioen
bij de -Ve te ranen , J a c k van Kessel ui t
Deurne, reed weg uit hel peloton en
werd de hele wedstrijd niet meer ge-
/ien. Schoenaker reed met nog v i j f
renners weg maar werd t ien ronden
voor het eind leruggepakt door het
peloton. Peters klasseerde /ich hier
als t iende en Schoenaker als /.even-
tiende.
/omlag i eden de B-Amateurs in Am-

hem. Na vele uitlooppogingen van
o.a. Peters, Heuve l inken Schoenaker
kwam het peloton massaal op de fi-
n i s h l i j n af. Peters wist voor de- derde
maal in één week t e - w innen .
Door omstandigheden werd de u i t -
slag niet goed op papier ge/et. Ver-
schillende renners stonden op de
verkeerde plaats of kwamen niet op
de l i j s t bij de eerste twintig voor.
Hierdoor viel Schoenaker bui ten de
prij/en, terwij l hij als v i j f t iende ein-
digde.
Peter Makkink uit Vorden r i jd t ook
weer sterk. Vorig jaar eindigde- hij in
de Ronde-van Hengelo (Ov.) nog als
tweede. Dit jaar deed hij het niet veel
minder. Hij bereikte net niet het ere-
podium. Feu prachtige vierde plaats
was voor hem bij de-A-Amateurs.
De nieuweling Lars Vos uit /utphen
behaalde in Schoonoord een mooie
7e plek.

De B-Amateur Martin Weyers uit
Hengelo f i e t s t e - /aterdag de Ronde
van Putten. Halverwege de wedstrijd
reed hij met nog 7 renners weg uit
het peloton. In de laatste ronde-
sprong Weyers weg uit de kopgroep.
Net voor de finish kwam er nog één
renner over hem heen. Een schitte-
rende tweede plaats was voor hem.

Uitvoering
muziekschool
Op woensdagavond 24 j u n i a.s. orga-
niseert de Mu/iekschool Regio /ul-
phen een uitvoering in de Vordense
dependance: het Dorpscentrum. In-
s t rumenta le leerlingen /u i len /.ich la-
ten horen op dwarsfluit, klarinet, ko-
per, viool, keyboard en piano.
Na de pau/.e /al er een optreden /.ijn
van Barbara Bannink uit Lochem,
die voor klarinet dah tevens haar
openbaar D-examen voor Hafa af-

legt. De uitvoering wordt besloten
met een optreden van de Schakel-
klassen uit Vorden en Steenderen.

Tentoonstelling
De Scholengemeenschap Borculo
houdt h aar jaarlijkse tentoonstelling.
Men kan dan de door de leerlingen
gemaakte werkstukken, w.o. examen-
werk, komen bekijken. Daarnaast
presenteren / i j tevens wat algemene
informatie over on/e opleiding. De
data voor dit jaar /.ijn vrijdagavond
l ( . ) juni en zondagmiddag 21 juni.

Eenjaar vol boeken
In de bibliotheek l igt een bi j /onder
drukwerk ter in/age voor iedere be-
langstellende-. Dal is een verslag over
de Vordense b ib l io theek in het jaar
1991. Fe n verhaal dat. samen met de
bijbehorende Jaarrekening 1991,
laat /ien wat er in de loop van 199 l is
gebeurd.

Dal is nogal wat. F r / i j n in 1991 bij-
voorbeeld meer dan 100.000 boeken
en (:D's uitgeleend aan iets meer dan
3.000 leden. Plus nog een f l i n k aan-
tal dat indeu i t l eenpos l Wichmond is
verwerkt. 41% van alle inwoners van
on/e gemeente heelt boeken ge-
leend, dat wil /eggen dat /.eker in
/o'n (>5% van de ge/innen wel ie-
mand lid is van de bibl iotheek. Fr / i j n
acht tentoonstel l ingen gehouden in
1991. De Boekenweek en de- Kinder-
boekenweek / i j n gevierd resp. met
een Ie/ ing van een bekend schrijfster
van famil ieromans en een speurtocht
van de jeugd langs boeken en schr i j -
vers. Fr / i j n ruim 2500 boeken aan-
geschaft (dus /o'n 50 nieuwe boeken
per week!) en 2(>0 CD's. Waardoor
liet boekenbe/it is gestegen tol ru im
11.000 (kinderboeken meegere-
kend). De CD-ver/ameling omva t
b i jna 1.000 t i te l s . Fn dan / i j n er nog
de dagbladen en de rond 70 t i j d -
s ch r i f t en die wekelijks o!'maandelijks
verschijnen en beschikbaar /ijn voor
wie /.e in alle1 rust wil Ie/en.

Dat a l les— /o b l i j k t uit de Jaarreke-
n ing— is mogelijk dank / i j de bijdra-
gen van leners (rond f 75.000.— op
jaarbasis) en een bekos!igingsbijdra-
ge van de gemeente van f 2o(>.00().—.
Fe n groot bedrag als j e - het op / ie h-
/elf bekijkt. Maar op de H.400 inwo-
nersdie on/c- gemeente t e l t , geelt het
bedrag van l 3 l .50 per inwoner vele
dui/enden volwassenen en kinderen
toch wel erg veel goede on t spann ing
en is een openbare bibliotheek voor
on/c- woongemeenschap een koste-
lijk be/it.

Wie nog meer wil weten over wat er in
c-n rond de- Openbare Bbibliotheek
in Vorden in het jaar 1991 is ge-
beurd, kan dat Ie/en in het Jaarver-
slag en de Jaarrekening. De biblio-
theek is een gezamenlijk be/it en het
is helemaal niet /o'n gek idee eens na
te gaan wat er daar in de bibl iotheek
wordt gedaan in het belang van de
inwoners van on/e gemeente.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Bief stuk met kruidenboter
Basisbereiding bakken:
Laai in een passende pan boter u i tbruisen en l ich t b ru inen , l let
formaat van de pan afstemmen op de1 hoeveelheid vlees die wordt
bereid. In een te grote pan verbrandt de- boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan weers/ijden dicht en temper het vuur . Blijf met
het vlees over de bodem van de pan schuiven en keer het regelmatig.
Vervolgens verder bakken tot het vereiste gaar lepunt . Hel vlees uil de
pan nemen en de braadboter eventueel aiblussen met water of andei
vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:
l biefstukjesvan 125 gram; 20 gram paarderookvlees, /eer fijn gesne-
den; 100 gram roomboter; 4 tak jes verse dragon; enkele takjes peter-
selie; enkele stengels bieslook; bosje kervel; l s j a lo t ; enkele druppels
cilroensap; mespunt cayennepeper; /out; versgemalen peper; ( > ( )
gram boter; l bosje waterkers of 'veldsla; c ilioensap.

Bereiding;
Roer de roomboter tot een romige, gladde massa. Hak peterselie,
bieslook, keivel, dragon en sjalot tesamen /eer f i jn . Roer hel kruiden-
mengsel met cilroensap, cayennepeper en /out door de- boter tot de
boter gelijkmatig groen /.iel. Voeg nu het /.eer f i j n gesneden rookvlees
toe en vermeng dit goed. Vorm van de boter een dikke rol en verpak
deze in aluminiumfolie. Leg de boter enkele uren in de koelkast .
Bestrooi de b ie f s tuk met ruim peper. Verhit driekwart van de (iO gram
boler in de koekepan. Bak de- b i e f s tuk aan beide kanten op een hoog
vuur in ca. 7 m i n u t e n . Voeg als de- boter te heet wordt een klont je-
nieuwe boter loc-. Maak de- waterkers of veldsla aan met citroensap,
peperen /out . Bestrooi de biefstukjes na het bakken met wat /out en
leg /e op een vooivenvarmde vleesschotel. Snijd de kruidenboler in 4
plakje.-, en leg op ieder biefs tukje een p l a k j e - . Carncer de schotel met
de waterkers of veldsla.
Lekker met aardappelkroketlen en koolrabi.

Voedingswaarde per portie
FncTgie: ca. 1595 kj (.'WO k c a l ) . F iwi t : 27 gram. Ve l : 'M) gram. Koolhy-
draten: l gram.



Wild Side live in De Woage
A.s. zaterdag speelt de topformatie Wild Side in de grote zaal van
discotheek De Woage te Halle. Wild Side is een vijfjpersoons for-
matie uit Tubbergen en omgeving. Het zijn allemaal doorgewin-
terde muzikanten die uit diverse bekende bands afkomstig zijn,
zoals First Final en Feeling.
De stijgende populariteit is niet in de
eerste plaats te danken aan het en-
thousiasme en de inzet waarmee de
groep het publiek menigmaal weet te
pakken, echter ook door een uitge-
kiend samenspel en vakmanschap.
De.topformatie Wild Side speelt een
geheel afwisselend repertoire dat be-
staat uit o.a. actueel Top 40 werk,
maar ook de beste hits uit de Top 100
ontbreken niet.
De topformatie bestaat uit: Marco —
gitaar en zang; Toon — gitaar en
y.ang; Frank — bas en zang; Leo —
toetsen en zang; Marijn — drums en
zang.
De grote zaal van dancing discotheek
De Woage gaat om 20.30 uur open.
In de Ken Ie Die zaal staat deze

avond een spectaculair optreden van
de One Man Show. Wim Gertsen
weet er een speciale show van te ma-
ken, die u beslist niet mag missen. De
One Man Show die op vele manieren
een compleet orkest nabootst.

Piraten- middag
in de Ken Ie Die
Op zondag 21 juni is het weer zo ver.
Deze middag staat centraal voor alle
piraten uit de omgeving, om nieuwe
platen aan te schaffen, of stickers te
ruilen. Nederlandstalige muziek
wordt volop gedraaid door onze vaste
DJ. die gespecialiseerd is in deze
muziek. De, Ken Ie Die zaal gaat
's middags open om 14.00 uur.

Rode Kruis start registratie
hartkleppendragers
Medic Alert, het medisch registratiesysteem van het Nederlandse
Rode Kruis, start op donderdag 11 juni met de registratie van alle
hartklepdragers in Nederland. Medic Alert is daartoe verzocht
door de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, waarbij
nauw samengewerkt wordt met de Nederlandse Hartstichting.
Hel doel van de registralie is om
klepdef'ecten in de toe-komst t i j d i g te
kunnen signaleren. Artsen kunnen
mei behulp van dit registratiesysteem
hun hait kleppatiën ten sneller infor-
meren over eventuele risico's, /o is
het voor medici b innenkor t mogelijk
om 24 uur per dag via Medic Alert ie
beschikken over actuele in fo rma t i e
van hun hart kleppatiën ten. Het ver-
zoek van de Vereniging voor Tho-
raxchirurgen wordi ondersteund
door de Geneeskundige Hoofdins-
pectie voor Staatstoezicht op de
Volksgezondheid en de- Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie.

Embleem
Naast deze gratis hartklepregistratie,
kunnen ha i tk lcpdragc i s tegen een

geringe vergoeding gebruik maken
van hel sinds 1 ( . ) ( > 4 bestaande Medic
Alert alarmeringssysteem. Dit sys-
teem biedt extra bescherming aan de
pat iënt via een ingegraveerd pols- of
halsembleem waarop de diagnose di-
rect afleesbaar is in geval van nood.
Bovendien is hel embleem voorzien
van een t e l e fon i sch alarmnummer
dat direct verbinding geeft met het
Rode Kruis / iekenhuis in Den l laag.
Hier wordt aan artsen over de em-
bleemdrager nadere informat ie ver-
strekt als dit gewenst is.
Medic Alert is bij het opzet ten van de
11 ai t kleppen registralie uitgegaan
van de Nederlandse \vel op de per-
soonsregistratie.
Nadere i n f o r m a t i e over Medic Alert
is te verkrijgen via het telefoonnum-
mer 070-3846750.

AXA Cyclotronic I
de slimme fietscomputer!
De vormgeving van de nieuwe fietscomputer Cyclotronic I is
uniek, mede door de fraaie bedieningsknoppen. De Cyclotronic I
is vervaardigd uit een speciaal schokbestendig kunststof en kan
met bijgeleverde stuurbeugel eenvoudig op elke fiets, ook ATB's,
gemonteerd worden. Tevens kan de computer eenvoudig uit de
houder worden geschoven, zodat diefstal voorkomen kan wor-
den.

Deze nieuwe, aantrekkelijke fiets-
computer is voorzien van een echte
SGAN-functie. Deze functie zorgt
voor een duidelijk overzicht van de
geleverde prestaties via één simpele
druk op de knop, een echte 'hand
free'-computer dus. Daarnaast regi-
streert deze fietscomputer de volgen-
de functies: snelheid, ritafsland, to-
taal eereden afstand, gemiddelde

snelheid, verstreken tijd en een auto-
matische start/stop- en aan/uit-
func t i e .
Verkrijgbaar bij de fietsenhandel.

De automatische start/stop-functie
zorgt ervoor dat rustpauzes en ver-
keerslichten geen invloed hebben op
de prestaties, terwijl de automatische
aan/uit-tünctie batterijen bespaart.

7 / / / / / Lol en met 8 november 1992
i- en Blikmiisewn, Deventer:

Tentoonstelling
'SportinspeP
Het Speelgoed- en BHkmuseum presenteert van 4 juli tot en met 8
november de tentoonstelling Sport in spel. De aanleiding vormen
de Olympische Spelen, die deze zomer in Barcelona plaatsvinden.
Het Speelgoed- en BHkmuseum toont een keur aan sporten, zoals
die zijn uitgebeeld in bordspelen, kwartetten, puzzels, houten en
mechanisch speelgoed, kinderboeken en kindertijdschriften.
I n de t e n t o o n s t e l l i n g is speelgoed
opgenomen \ a n a f e i n d vorige eeuw.
Kr z i j n u i teenlopende sporten te be-
wonderen, waaronder wielrennen,
paaidesporl . \oelbal . ijshockev.
\ l iegspori. autosport , motorsport,
zuemmen. l i nnen , boksen, gewicht-
h e f f e n , s c h i e t e n , t enn i s , watersport
en u intersporl .
Bovendien z i j n er spelletjes die op de
()1 \ n i p i s c hè Spelen be l rekk ing heb-
ben. Bijvoorbeeld een puzze l uil
I ' .I 'JN. (oen cle Spelen in Amsterdam
plaatsvonden, j a n \ V i j g a l i e t in deze
p n z z e l a f b e e l c l i n g vrolijke dieren de
'Opening der Olxmpiadc ' op lu i s te -
ren. Verder z i j n er een knikkerspel en
een kwar te t spe l ie z ien . die de ( ) l v m -
pische Spelen lol onderwerp heb-
ben.

Capriolen
De t en toons t e l l i ngva l zeker de fan ta-

sie p r ikke len . N ie t alleen door de
vormgeving, maar ook door mate-
riaalkeuze en de ingenieuze mecha-
niek jes van het speelgoed. De bezoe-
ker k r i j g t i n z i c h t in de w i j z e n waarop
de sporten in hel speelgoed z i j n na-
gebootst. Bijvoorbeeld dooi'de IWHI-
ten 1-ranse staver (wielrenner achter
motor) ui l 1927. Ken turner hangt
aan z i jn rekslok klaar om adembene-
mende capriolen uit te halen en een
skiër t w i j f e l t nogof hij de b i n n e n k a n t
van cle speldoos af zal snellen op wég-
naarde eindstreep.

Daarnaast toont Spon in spel een
grote collectie race-auto 's , die n ie t al-
leen voor de Formule l liefhebbers
i n t e r e s s a n t z i j n .

Kortom, er val t genoeg te ge-nieten
bij Sport in spel. Bekijk de \ e le spor-
ten en exenzo vele f r a a i e cons t r iu l ie-
melhoclen.

Bank biedt vakantiegangers
extra service en advies
Ongeveer zeven miljoen Nederlanders gaan deze zomer in het
buitenland op vakantie. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van
deze mensen de 'financiën' en de reisverzekering pas een paar
dagen voor het vertrek regelt. Dat komt voort uit een gewoonte.
Vakantiegangers namen voorheen vooral contant geld mee op
reis.
Vlak voor het vertrek werden de be-
nodigde valuta in huis gehaald. Te-
genwoordig is het — dankzij het uit-
gebreide netwerk van geldautomaten

— niet meer zo nodig om veel con-
tant geld mee te nemen. Toch zou
het goed zi jn als vakantiegangers niet
vlak voordat ze weggaan, maar juist
een paar weken eerder bij de bank
binnen zouden lopen. Dat maakt het
mogelijk ruimer gebruik te maken
van het brede scala aan diensten dat
voor de vakantieganger beschikbaar
is.
Het moderne geldverkeer biedt men-
sen die naar het buitenland gaan
aangename voordelen. Veel mensen
zijn hier niet van op de hoogte. De
bank informeert ze graag. Maar in
tegenstelling tot contant geld kan
'plastic geld' niet meteen worden
meegenomen. Passen en cards moe-
ten eerst worden aangemaakt. Het
cluurt al gauw een week voordat ze
kunnen worden afgehaald. Eenmaal
in het bezit van de gewenste pas of
card, kan de vakantieganger opti-
maal profiteren van de service die
banken in binnen- en buitenland
bieden. Dat betekent: minder zorgen
en meer vakantiegenot.

Vragen
Klke vakantieganger zal het beamen:
het voorbereiden van een reis bete-
kent veel voorpret, maar het roept
ook vragen op: hoeveel geld moet er
mee, welke valuta's, waar is de credit-
card te gebruiken in het buitenland,
etc.?
Opvallend is dat veel mensen niet op
de hoogte zijn van de mogelijkheden
die het elektronische betalingsver-
keer biedt, juist in de vakantielanden.
De creditcard of de Europas (met
pincorMi betekenen puur gemak
voor cS^reiziger. Een portemonnaie

propvol buitenlandse bankbiljetten
en het onrustige gevoel dat daar al
gauw bij hoort, zijn niet meer nodig.
Met een Europas met pincode kunt u
dag en nacht bij een geldautomaat
terecht. De modernste middelen wer-
ken simpel en de banken informeren
u graag over het gebruik in het bui-
tenland.

Advies
Een goed voorbeeld is de Rabobank.
Deze bank heeft een zeer uitgebreid
pakket 'vakantiebankdiensten'. Sa-
men met de bankmedewerker kan
worden bekeken welke service en
diensten gewenst z i jn . /o is, uitgaan-
de van uw vakantiebestemming, een-
voudig te bepalen met welke betaal-
middelen u in een bepaald land het
best uit de voeten kunt.
Maar ook voor een reis- of automobi-
listenverzekering kunt u er terecht.
Of voor een safeloket waarin de va-
kantieganger kostbare zaken, die hij
liever niet in een onbewoond huis
achterlaat, kan bewaren. Kn zo zi jn er
tal van diensten die er uiteindelijk
voor zorgen dat u met een lekker ge-
voel op vakantie gaat.
Als extra service biedt de Rabobank
alle bezitters van een van haar passen
of creditcards Interhelp. Reizigers
die in het buitenland in (financiële)
problemen komen (door bijvoor-
beeld diefstal of verlies) kunnen hier-
van gratis gebruik maken. Ook kan
men bij alle bankkantoren, die lid
zijn van de Unico Banking Group,
herkenbaar aan de Unie o-raamstic-
ker, hulp inroepen van de Unico
Helpline. Via deze weg kan ook In-
terhelp ingeschakeld worden. Het-is
niet zo dat de reisverzekering niet
meer nodig is, maar Interhelp regelt
dat de noodzakelijke MEP «p gang
komt.

Nationale Collecte
Gehandicapten

I N T E G R A T I E

Giro 625 000
Amersfoort

Nederlands lamsvlees biedt
tal van culinaire
mogelijkheden
Het voorjaar is hét seizoen bij uitstek om eens een lekkere lams-
vleesmaaltijd op tafel te zetten. Dat kan natuurlijk heel feestelijk
met groot lamsvlees, zoals een gemarineerde lamsbout, maar ook
eenvoudig met bijvoorbeeld een lamsschijf of lamsshoarma. En
wilt u barbecuen, ook dan kunt u daarvoor een mals stukje lams-
vlees gebruiken.
Zeker in deze lijd van het jaar is er
volop keuze uiteen ruim assortiment
Nederlands lamsvlees. Het is een
produkt dat steeds vaker door de Ne-
derlander wordt gegeten. Niet ver-
wonderlijk, want het is een vleessoort
die gemakkelijk is te bereiden. Wil t u
bijvoorbeeld een feestelijke maaltijd
klaarmaken, dan is een lamsbout,
lamsrug, -rollade of -zadel daarbij
het aangewezen gerecht.
Kn houdt u meer van kluiven, kies
dan eens voor lamskoteletjes. Die
kunt u bakken, maar ook grillen in
de oven of op de barbecue. U kunt ze
combineren met knoflook en geuri-
ge kruiden, zoals t i j m , oregano, roze-
mar i jn , min t , majoraan of salie.
Maar ook wanneer u een stukje lam-
svlees 'naturel' wilt eten, dan kan dat
heel goed. Lamsvlees heeft van natu-
re- namel i jk al een pit t ige smaak,
waardoor het ook zonder zout en
kruiden kan worden bereid. Het past
uitstekend in een zoularm dieet.

Hij een lekker s tuk j e lamsvlees kun-
nen tal van verse groenten worden
geseneerd. Hollandse asperges, jon-

ge tuinboontjes, sper/.ieboontjes,
worteltjes en peultjes smaken er
voortreffelijk bij. Samen met wat ge-
bakken aardappeltjes, ri jst of pasta
zet u zo een heerlijke maal t i jd op ta-
fel.

Variatie
Lamsvlees kent een grote variatie aan
culinair aantrekkeli jke prodtikten.
Naast groot lamsvlees en lamskote-
letten zijn er lamsschijven, -shoarma
en bijvoorbeeld lamsliletjes verkrijg-
baar, die gemakkelijk zijn klaar te
maken. Maar ook lamsgehakt is bij-
zonder smakeli jk. Daar kunnen pitti-
ge eenpansgerechten van worden be-
reid, of u kunt het lamsgehakt ge-
bruiken voor zelfgemaakte lamsschij-
ven. Kn is het mooi weerom te barbe-
cuen, dan zijn lamsspiesjc» niet al-
leen een lekker maar ook origineel
gerecht. Snijd daarvoor lamslapjes in
blokjes en marineer die- in ketjap,
knoflook, zout, peper en verse ko-
riander. Kn is het weer om binnens-
huis te eten, grill de lamsspiesjes dan
opeen tafclgrill.

Zaterdag 20jum:

Uniek Stones-midzomernacht
Spektakel waar iedere fan bij
moet zij n
De Rolling Stones fanclub 'Shattered' organiseert in samenwer-
king met het IMAX theater in Rotterdam een uniek nachtspekta-
kel. Zij nodigen iedere Stonesfan met aanhang uit om deze nacht
bij te wonen.
l i jdens deze n a c h t , die op zaterdag
20 j u n i begint, wordl een un iek pro-
gramma aangeboden. \ V i j kunnen
onder andere het volgende noemen:
één van de laa ts te mogel i jkheden om
de Stoneslilm 'At the Ma\' één of
meerdere keren te zien

Kr is een mogelijkheid om de l i lm
twee keei' te zien voor de prijs van
één, voorzover de tweede, derde ol
vierde voors te l l ing iriel zijn u i tver -
kocht. Per voorstelling worden maxi-
maal .TJO personen toegelaten.
De verkoop van een Stoncs KI' die
speciaal voor deze gelegenheid is ge-
maakt (wereldpremière). Op de/e KI '
komen maar l i e f s t acht nummers te
staan die n ie t eerder op ( w i t t e ) Cl) ol
LP zi jn verschenen. Deze unieke KI'
wordt voorzover de voorraad strekt
de/c- n a c h t verkocht legen een rede-
l i jke prijs .

liij voldoende aanbod een veil ing van
/eldzame Stones items (LP's, CD's,
KP's, singles, oude posters, boeken,
ree l to reel tapes, enz. enz. ) Iedereen
kan alleen tijdens de Slonesnacht
een bod ui tbrengen. Verdere infor -
matie wordt tijdens de n a c h t ver-
s t rekt . Als veilingmeester proberen
wij een bekende Stonesnedei lancler
U - s t r i k k e n .

De verkoop van Stones CD's, LP's en
singles (zowel het bekende als hel
onbekende- live en sludiomateriaal),
verder T-shirts, boeken en andere
collector's i tems. De- fanc lub heef l
een selectie gemaakt van drie perso-

nen die t i j dens de gehele n a c h t de
verkoop z u l l e n verzorgen. De fan-
c l u b heelt bedongen dal de prijzen
lager zijn dan gebruikel i jk. Aanwezig
zu l l en z i j n een verkoper mei een zeer
breed assortiment CD's (ook boe-
ken, l - sh i r t s en v ideo ' s ) , een verko-
per mei zeer zeldzame CD's en een
verkoper die meer gespecialiseerd is
in v i n v l (waaronder veel /c ld/ame),
boeken, t i jdschrif ten, loto's en pos-
ters, oud en nieuw materiaal. Nog-
maals de prijzen z i j n lager dan op
plalcnbeur/en en in winkels hel ge-
val is.

De verkoop van de- v i n y l single ' J u m -
pin ' Jack Flash/ l u m b l i n ' dice'. Spe-
ciaal voor deze nacht zal de- hoes wor-
den voorzien van een st icker van het
I M A X theater en The Rol l ing Stones
fanclub. Deze single is dus een col-

lector's i tem.
Tijdens de- gehele nacht /u i l en in de
bar/restaurantruimte Stones vi-
deo's op een groot scherm worden
vertoond. De- f a n c l u b heelt enkele
grote videoverzamelaars bereid ge-
vonden om het videoprogramma —
met vele unieke- beelden — (waaron-
der een exclusieve promovideo 'At
the Max' van H) min . ) samen te - stel-
len. Baren restaurant zijn de- gehele
nacht open.

Kortom een aan t r ekke l i j k program-
ma, ledere rechtgeaarde Stonesfan
moei daarbij aanwezig z i j n . /eker
verzamelaars mogen de/e nach l nie t
missen.

loterij
ABONNEMENT OP HET

GELUK
Door deel te nemen aan de Nationale Sponsorloterij steunt u de
aktiviteiten van Humanitas, de Dierenbescherming, het Wereld
Natuur Fonds, het Nederlands Sportmuseum, de Nederlandse
Brandwonden Stichting, het Astma Fonds en UNICEF Nederland.

WORD ABONNEE VAN DE NATIONALE
SPONSORLOTERIJ EN WIN EEN TON OF EEN

MILJOEN DOOR GOED TE DOEN!
VOOR SLECHTS 1 TIENTJE

PER MAAND

speelt u mee om de
maandprijzen van f 10,- tot
f 100.000,-, tevens maakt u

met uw lotnummer kans op de
superjaarhoofdprijs van

maar liefst een
MILJOEN GULDEN

in de december trekking.
Elke deelnemer ontvangt een
uniek Sponsor Geluksnummer

Nationale Sponsorloterij

Heemraadssingel 164, 3021 DL Rotterdam
tel. 010 - 4254499

Vergunning ministerie van justitie nr. 730/002/22188 d.d. 16, 11, 1988

ELKE MAAND EEN
HOOFDPRIJS VAN

ƒ 100.000,-
EEN EERSTE PRIJS VAN

ƒ 10.000,-
en vele prijzen van

ƒ 1.000,-, ƒ 100,-en ƒ 10,-

JAARHOOFDPRIJS
ƒ 1.000.000,-

Over prijzen boven ƒ 1000,-
is belasting verschuldigd

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

SPONSOR • GELUKS • BON

Ja, ik wil ook wel eens
een TON winnen of een MILJOEN.

U kunt tot wederopzegging

/ 10,- per maand, .... x ƒ 10,- per maand
afschrijven van mijn giro/bankrekening

****

gironummer

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

M/V
oo
oo
00

Bon in ongefrankeerde envelop zenden aan:

NATIONALE SPONSORLOTERIJ
ANTWOORDNUMMER 7460
3000VZ ROTTERDAM

handtekening

*
*
*
*
*
*
*
*

*
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