
Gehandicapten
Platform Vorden
houdt info-avond
Het Gehandicapten Platform Vorden
i.o. houdt op woensdag 21 juni een
voorlichtings- en wervingsavond in
het Dorpscentrum. Tijdens deze bij-
eenkomst zullen wethouder Aartscn
en de ambtenaren Van Manen en Ruy-
sink informatie geven over de uitvoe-
ring van de Wet Voorziening Gehan-
dicapten in Vorden. Per l april 1994 is
deze wet in werking getreden. Gehan-
dicapten en een steeds grotere groep
ouderen doen sinds het invoeren van
de Wet Voorziening Gehandicapten
een beroep op de gemeente om in aan-
merking te komen voor bijvoorbeeld
een rolstoel, vervoer en noodzakelij-
ke aanpassingen in en rondom de wo-
ning.
Een initiaticfgrocp heeft inmiddels
voorbereidingen getroffen om een
platform op te richten. Het Platform
Gehandicapten Vorden moet gaan
fungeren als klankbord voor de ge-
meente. Verder zal het platform de ge-
meente van adviezen voorzien als zij
daarom vraagt. Het gehandicapten-
platform zal ook met gesignaleerde
klachten en knelpunten naar het ge-
meentehuis stappen als dat nodig
mocht zijn. In eerste instantie wil het
platform zich uitsluitend richten op de
uitvoering van de Wet Voorzieningen
Gehandicapten. In de toekomst wil
het platform ook gaan werken aan de
toegankelijkheid en bereikbaarheid
van openbare gebouwen en voorzie-
ningen in Vorden. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Ans
Roclofs, Ricthuiswcg 3, Vorden, tel.
(05752)3348.

Mini Taptoe op
dinsdag 20 juni
De christelijke muziekvereniging
Sursum Corda houdt dinsdagavond
20 juni een Mini Taptoe in Vorden.
Aan deze orkestcnoptocht doen een
zestal orkesten mee. Naast de Vorden-
sc orkesten Sursum Corda en Concor-
dia zijn dat Sophia's Lust uit Ruurlo,
Nieuw Leven uit Stcendercn, Cres-
cendo uit Hengelo en Jubal uit Wich-
mond. Twee van deze orkesten starten
op het grasveld voor de Dorpskerk
met het ten gehore brengen van popu-
laire harmonie- en mallctbandmu-
ziek. Tegelijkertijd starten op vier
verschillende plaatsen de overige har-
monie-orkesten. De vier routes eindi-
gen in het centrum van het dorp. Daar-
na zal er gezamenlijk worden gemusi-
ceerd. De route vanuit de richting
Ruurlo gaat via de Ruurloscweg, Sta-
tionsweg, Molcnweg, Insulindclaan
naar de Dorpskerk. Het orkest dat uit
de richting Almcn komt, doet de Al-
mensewcg, het Zuivelhof en de Bur-
gemeester Gallccstraat aan. De route
vanaf Zutphen loopt langs Villa Nuo-
va en gaat via de Stccge, het Jebbink,
de Boonk en de Zutphensweg richting
het dorp. Het vierde orkest komt uit
de richting Wichmond en zal langs de
Wchme lopen. Via de Raadhuisstraat
vervolgen ze daarna hun weg naar het
centrum van Vorden.

Buurtvereniging
Delden blijft
gewoon bestaan
Buurtvereniging Dcldcn is nog steeds
springlevend. Nadat er vorige week
donderdagavond tijdens de algemene
ledenvergadering in 'de Boggclaar'
vijf bestuursleden waren afgetreden,
was het de vraag of er weer een nieuw
bestuur gevormd kon worden. Dit
lukte ruimschoots. Adri van Gelder,
Joke Broekgaardcn, Gerrit Enzerinck
en Willem Oldcnhavc traden toe tot
het bestuur. Bestuurslid Gcrard
Scheffer werd door de leden herko-
zen. Hierdoor heeft de vereniging we-
derom een voltallig bestuur en ziet de
toekomst van de buurtvereniging er
weer rooskleurig uit.
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Erepenning voor Harry Mombarg

Burgemeester E.J.C. Kamerling had afgelopen zaterdag een verrassing in petto voor bestuurslid Harry Mombarg van het
zwembad 'In de Dennen'. Tijdens het zwembad/eest - dat werd gehouden in verband met het 60-jarig bestaan van het bad
- reikte hij de erepenning van de gemeente Vorden uit aan de zwembadbcstuurder. Dit is een onderscheiding die zelden
wordt uitgereikt. 'Het voortbestaan van de vereniging - en dus van het zwembad - heeft de afgelopen 15 jaar meerdere
malen aan een zijden draadje gehangen omdat het erg moeilijk was op telkens weer mensen te vinden die zich willen
inzetten voor het bad. Al die moeilijke jaren was er in feite één man die er voor zorgde dat het zwembad elk jaar toch weer
open ging. En dat was Harry. Hij is voor veel men^n het gezicht van het zwemt.'d. Sterker nog: Harrie is het zwembad',
aldus burgemeester Kamerling afgelopen zaterdjÊfJe ook verslag Tweede Blad. 4fc

Foto: Eddie wWtervoordc.

Slechte weer spelbreker
tijdens Midpointmeeting

Het programma dat de regio West
Achterhoek van Jong Gelre het af-
gelopen weekend voor de buiten-
landse stagiaires in petto had, kon
vanwege de weersomstandigheden
niet volgens planning uitgevoerd
worden. De regen was een paar
maal een geduchte spelbreker.

Zo viel op vrijdagmiddag de spellet-
jesmiddag bij het meer van Graas-
kamp letterlijk in het water. Daarom
moest er worden uitgeweken naar het
Dorpsccntrum waar de middag met
sport en spel werd doorgebracht. Vrij-
dagavond werd een theatcrprojckt ge-
titeld 'Over het hek' opgevoerd in het
Dorpscentrum. Een stuk waarbij nau-
welijks een woord werd gesproken en
waarbij de medewerkers voorname-
lijk uit allochtonen bestonden aange-
vuld met leden van Jong Gclrc. Veel

mimiek met als uitgangspunt de taalg-
renzcn weg te vagen.
Het was de bedoeling om op zaterdag-
morgen in Giethoorn te gaan punteren
maar ook dit werd vanwege de slechte
weersomstandigheden afgelast. In de
plaats daarvan werd in Giethoorn een
museum met allcrhand oude land-
bouwerktuigcn bezocht. Zaterdag-
avond werd in zaal 'De Bremer' in de
Toldijk onder muzikale begeleiding
van de regio 'All Star Band' uitbun-
dig feest gevierd. Als er al sprake was
van enige taalbarrière dan was deze
op zaterdagavond helemaal verdwe-
nen. Op zondagmorgen werd na een
uitgebreide lunch afscheid genomen
van de buitenlandse stagiaires. De
buitenlandse jongeren zijn op uitnodi-
ging van de 'Stichting Uitwisseling'
een jaar in Nederland om onder meer
onze cultuur te leren kennen.

Team 'Duitsk^l'
winnaar van
lOeFusttoernooi
Het 10e Fusttoernooi is het afgelopen
weekend gewonnen door een team uit
Duitsland. Er deden in totaal twaalf
ploegen mee aan de 'sportdag' die
plaats had op de velden van voetbal-
club Sociï. Het Fusttoernooi werd
zondagmorgen afgesloten met een
koffieconccrt van rockgroep 'Storm'
in de zaal van 'de Herberg'. In het
voorprogramma van 'Storm' speel-
den de Vordcnsc bands Almost Sober
enKasBcndjcn.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Raad van Kerken
In het artikel over de openluchtdienst
van de Raad van Kerken - dat vorige
weck in Weekblad Contact stond - is
per ongeluk een klein foutje geslopen.
De vice-voorzitter van de Raad van
Kerken is niet de heer P. Koren maai-
de heer W. Schot.

Vordens Mannenkoor en Concordia brengen populair repertoire

Zomerseizoen VVV geopend met concert
Het zomerseizoen van de Vordense
VVV wordt traditiegetrouw ge-
opend door een gezamenlijk con-
cert van het 'Vordens Mannen-
koor' en de muziekvereniging
'Concordia'. Dit concert zou zon-
dagmorgen plaats vinden nabij
kasteel Vorden. Vanwege het wis-
selvallige weer werd er uitgeweken
naar de grote zaal van Hotel Bak-
ker waar VVV-voorzitter Jules Ho-
nig het talrijke publiek welkom
heette.

Het concert begon met een optreden
van de drumband van 'Concordia' on-
der leiding van Bert Lamers. De band
speelde de nummers 'Drumfun' en
'Latin Rock'. Daarna was het de beurt
aan het harmonickorps van 'Concor-

dia'. Onder leiding van dirigent Hans
Kraxncr, die de verschillende num-
mers op humoristische wijze aan el-
kaar praatte, werd begonnen met de
jubileummars, een muziekstuk dat
onlangs ook tijdens de jubilcumuit-
vocring werd gespeeld en dat werd
opgedragen aan sckretaris Bennie
Oonk. Dit vanwege zijn zilveren hu-
welijksfeest. Daarna ging de band op
de populaire toer met nummers als
'Going Dutch' van Pi Scheffer en
'The second Waltz' waarmee Andre
Rieu op het ogenblik furore maakt.
Het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van Bert Nijhof opende haar op-
treden heel toepasselijk met het lied
'Zondagmorgen' met solozang van
Ludo Eykelkamp. Het Vordens Man-
nenkoor zocht het in dit concert even-

eens in populaire melodieën zoals het
volksliedje 'Mussi Den' en de beken-
de spiritual 'He has got de wholc
world in his hand'. In het tweede ge-
deelte van haar optreden bracht 'Con-
cordia' onder meer bekende melo-
dieën van Glenn Millcr en songs van
Vera Lynn ten gehore. Het Vordens
Mannenkoor zong vervolgens nog
'You will never walk alone' en be-
sloot met het Gelders Volkslied. Als
sluitstuk van het concert was er een
gezamenlijk optreden van 'Concor-
dia' en het 'Vordens Mannenkoor'.
Zij brachten het nummer 'Ode aan
Beethoven'.
Dit was een waardig slot van een ge-
varieerd concert dat door het publiek
met een dankbaar applaus werd on-
derstreept.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente

•Zondag 18 juni 10.00 uur ds. H. Westerink: Vie-
ring Heilig Avondmaal. Er is zondagsschool en
geen jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. Th.P. van Belzen, Nij-
verdal.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 17 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
Sacramentsdag, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Sacramentsdag, m.m.v. Cantemus Domino.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 juni Pastoor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 17-18junior. Dagevos, Het Vaarwerk
1, tel. 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

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

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 17-18 juni G.W. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni: mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. M. Bergkotte,
Warnsveld, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 juni 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 18 juni 10.00 uur Gebedsviering, m.m.v.
het Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 juni Pastoor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

AUPING

LATTOflEX

LUBBERSWOONWINKEL '
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

mm
TRECO

CASCA0E

mm
BORAS

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600



j
verrassend
voordelig
verpakt

Damesafdeling

Blouses 109-Nuva 79,90
Rokken m-wuva 119,00
JaCk'S 179-NUva 129,00

Japonnen u».-NU™ 159,00
Herenafdeling

Jack's
Pullovers

modecentrum

169,-NUv.a.

159,-NUv.a.

ESSENJIO

Ruurlo Dorpsstraat 22 Tel. 1438

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

*' Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

Oranjefeest
Leesten-warken

VRIJDAG 16 JUNI 19.30 uur

Achterhoekse avond
ZATERDAG 17 JUNI 12.30 uur

Aanvang Volksfeest met het oplaten
van ballonnen door de jeugd van

Leesten-Warken.

27.00 i/urSlotbal m.m.v.
DANSORKEST „PRECIES"

BEATR1XPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4[
7251 BB VORDEN

tel:05752-3008
'3 MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN '

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

f Mister
|L Steam

Mister S team i $ te huur bij:

HELMINK

Onderlinge Geové u.a.
UITNODIGING

Het bestuur van de Onderlinge
Zlektekostennjaatschappij
Geové u.a. afd. Hengelo-

Vorden-Warnsveld nodigt bij
deze de leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op dinsdag 20 juni a.s.
in het Dorpscentrum te Vorden.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
— Opening
— Notulen
— Bespreking jaarstukken 1994 door een

hoofdbestuurslid
— Rondvraag
—Sluiting.

Het Bestuur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

BEN JE
GESLAAGD?

dan verdien je zeker dit
256 bladzijden tellende
bundel met tegen een
schooldecor spelende

verhalen.

f 19,90

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voor de deur.

Vaderdag = Verwendag
Na gedane arbeid
is het voor vader

pas echt ontspannen
in een Fauteuil

van

DE PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gid.) - Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo -Tel. 05735-3193

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden
G

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Ons rundvlees
een klasse apart

SPECIALITEITEN

Pampa schijven

5 halen
4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram f 0598

Gebraden varkensrollade

100 gram ƒ l f79

WEEKEND

Magere runder
priklapjes

500 gram ƒ T,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Magere speklapjes
1 kilo ƒ 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"

Rundergehakt

ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

VADERDAG-IDEE VADERDAG-IDEE

TRENDSETTER
VICO TRENDY

PERFECTE KWALITEIT
FIETSEN MET ALLEEN

DE BESTE ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES

Oud of Jong, Jong of Oud( het haalt niets uit.

De Vico Trendy is een fiets voor iedereen! Gedegen

Nederlands top fabrikaat voor een zéér voordelige

prijs! Ga nu maar uw dealer voor meer informatie!

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dealer van: Gazelle - Vico - Union - Giant - Sparta-met

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

JUNI/JULI

MONTI VIDEO

SESAM MAJOR IEACUE

& MARTINI MTV PARTY ZONE TOUR 1995
FEELINC
:-:-:ï:So?:J:i

JEN ROC
LIDO-BAR: HANSKA DUO

•<&4^*m-**ü^**w.*&yK> -^mm?



Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons
zo heel bijzonder

Dennis

Dankbaar en heel blij geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon.

Hij is geboren op 7 juni 1995.

Zijn dolgelukkige ouders zijn:
XIAOJINGenZINMINCAl

De Haar 26
7251 CG Vorden
Tel. 05752-4359

Wilt u beschuit met muisjes
eten, laat het ons dan even
weten.

(RECTIFICATIE)

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Sharon

Zij weegt 3700 gram
en is 52 cm lang.

BERTUS, HILDA en ELROY
ARENDSEN-BULTEN

3 juni 1995 om 10.00 uur.

B. v. Hackfortweg 37
7251 XB Vorden
Tel. 05752-3098

Hilda en Sharon rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Je bent een groot wonder,
lief en klein,
waar we heel erg blij
en gelukkig mee zijn.

Kristiaan

Geboren op 5 juni 1995
om 07.45 uur.

SJAAK en ARYON
MULDER-BONGERS

De Boonk 55
7251 BT Vorden
Tel. 05752-1156

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

Ze is geboren op 10 juni 1995
om 00.22 uur, weegt 4660
gram en is 52 cm lang.

BERT-JAN en MARGARET
WIJS-SEESINK

Het Hoge 8
7251 XW Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Ruben Johan Willem

8 juni 1995

JAN en ANS
GOLSTEIN - HUETINK

Insulindelaan 17
7251 EJ Vorden

Ons 25-jarig huwelijksfeest
is een fantastische dag
geworden.
Op deze manier willen we U
hartelijk bedanken voor uw
gelukwensen, attenties,
kaarten, bloemen, planten
en andere verrassingen. Uw
belangstelling en meeleven
op en rondom deze dag
waren hartverwarmend.

Henk en Anne R ie
Westerink

Vorden, juni 1995

Bedankt!
De bloemen waren prachtig,
de wensen leuk en krachtig
en ook dat U de moeite nam
of persoonlijk bij ons kwam.
Kado, telefoontje,
kaart of brief,
alles was ons even lief!

Ons 25 jarig huwelijksfeest
was juist daarom zo uniek!

Wim en Gerda
Ruiterkamp-Bannink

Barchem, juni 1995

Hierbij willen wij allen
bedanken die op welke
wijze dan ook ons 40-jarig
huwelijk tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Wim en Diny
Dimmendaal-

van den Brink
Ruurlo, juni 1995

Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van onze zoon en
broertje

RutgerJan Willem

JAN WILLEM en JOLANDA ELBRINK
Lilian
Iris

Jan Willem f
8 juni 1995

Gewicht 2640 gram
Lengte 46 cm.

Graag even bellen voor bezoek. Tel. 05752-3654.

S René Waterham
E len |
i i
S Jakondra WesterinkZ $

zijn blij u te laten weten dat wij op
woensdag 21 juni 1995 om 13.30 uur ^
hopen te trouwen in het
gemeentehuis te Vorden.

•:..:• . :-:x

i i
Wij zien er naar uit om samen met u
Gods zegen over ons huwelijk te
vragen. Deze dienst, geleid door
ds. Westerink, wordt gehouden in de i|
N.H. kerk te Vorden en begint om
14.30 uur.

i ï
•':,. l

Van 16.00 tot 17.15 uur bent u van
harte welkom op onze receptie die
gehouden wordt in Bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.i fi -s::

f- Ons adres wordt:
H Laan van Meerdervoort 250

' 2563 AH Den Haag
| Telefoon 070-3601657

• : ::
:';:-

Kadotip: ̂  $

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons betoond heeft na het
overlijden van onze moeder
en oma

T.H. GOLSTEIN-

WICHERINK

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede on-
ze oprechte dank.

Uit aller naam,
Fam. Golstein

Vorden, juni 1995

organiseert een

KLAVERJAS-
en

JOKERAVOND

op donderdag
15 juni a.s.

Plaats: kantine
Aanvang: 20.00 uur.

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Graskaas kilo
Hele Camenbert per stuk
Roquefort
blauwader schapenkaas, 100 gram

Zomersalade 150 gram

Cashew noten
vers gebrand 200 gram

Runder rookvlees 100 gram

8,98
3,75

3,89
1,80

4,50
3,89

We hebben
leuke cadeautjes voor

vader!
Elly Teeuwen.

Vaderdag bij Demi-Byou

KADOTIP

Falke sokken
Lion King sokken
Dasschuiven
Manchetknopen

14,95
14,95
7,95

- 25%

- 25%

Dames/
We hebben een snuffelrek met interessante koopjes.

Demi-Byou
Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 3785

EXCLUSIEF - KWALITEIT - SERVICE

Barny Visser
en•'•'•••

Caroline van der Woerd
;:

gaan trouwen op donderdag
22 juni 1995 om 14.30 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden"

|̂  Ons adres:
Broekweg 15

I 7234 SW Wichmond

HET ALLERLEKKERSTE VOOR DE ALLERBESTE!

Speciale Vaderdagaanbiedingen

BOERENJONGENS-
SLAGROOM VLAAI
Opz'n Limburgs... Bourgondisch lekker,

dit spreek Vader zeker aan!

VRIJDAG EN ZATERDAG
voor maar

.i 7
l f j

(gaarne op bestelling s. v.p.)

of een heerlijke

SLAGROOMTAART
van f 20,-voor 17,95

Voor een verwen-ontbijt
hebben wij:

luxe croissants, Duitse en
Franse broodjes,

w.o. vele nieuwe soorten.
Ook om zelf af te bakken!

Nieuw:

Malzkornbrötchen
zie ook onze dagaanbiedingen

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

Lekker en
gezond

Pizza
Shoamta

: • ;

Restaurant
Zutphenseweg l -Vorden

Tel. (05752) 4222

Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt Hij ons.
Die God is ons Heil.

Ps. 68

Vrijdagavond om 21.00 uur is overleden onze lieve,
bijzondere zuster, tante en oud-tante

GERDA VAN DE HEL
onderwijzeres

26 februari 1905 9 juni 1995

Utrecht: Jo van de Hel

Nichten, neven en hun
kinderen en kleinkinderen.

Haar motto, geboren in moeilijke tijden:
In Uw naam en door Uw kracht.

Correspondentieadres:
De Boonk 6
7251 BV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met ontroering delen wij het overlijden mee van
onze geliefde oud-presidente

G. VAN DE HEL

„Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren". (Rom. 14:8)

H.V.G. Linde

Nog 1/2 week!!

Denk aan de

AVOND-

VIER-
DAAGSE

HUISARTSPRACTIJK
J.M. DAGEVOS

Er gaat iets veranderen in de practijk van dokter Dagevos.
Vanaf 19 juni is de assistente, Annet Koning, met zwangerschapsverlof.
Haar tijdelijke x^^angster is Esther Nijk. Zij is alleen 's ochtends aanwezig.

De dagindeling in de practijk gaat er vanaf 19 juni zo uitzien:

08.00 - 12.30 ui^p assistente aanwezig, dokter houdt spreekuur.
U kunt telefonisch of aan de balie terecht voor het afhalen en
bestellen van recepten, het maken van afspraken voor het spreekuur
en voor alle kleine verrichtingen door de assistente.

12.30 - 13.00 uur: lunchtijd, practijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
13.00 - 13.30 uur: telefonisch spreekuur van de dokter.
13.30 - 16.00 uur: assistente niet aanwezig, dokter rijdt visites.

U kunt voor dringende gevallen de dokter laten oproepen.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBQ

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

s
Wij houden de moed er in:

V0ft
*

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Na regen komt ZONNESCHIJN'!
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

Vleeswarenspecial:

ITALIAANS GEKRUIDE
GRILLWORST

1,65100 gram

Keurkoopje:

3 BIEFSTUKKEN
voor 10,-

SPECIAL:

STRACETTI

100gram l j

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

PARMAHAM

100gram 4,25

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSUGER Tel. 05752-1321

GREENSPRING
KOMKOMMERS

2 stuks 1,25

KERRIE RAUWKOST
o cn

250 gram £my\J\J

NIEUWZEELANDSE
KIWI's

10 stuks 4,95
KLEUR MEE MET DE ECHTE

GROENTEMAN
Haal een kleurplaat en de

eerste 150 inzenders
ontvangen zo wie zo een

VERRASSING!

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

EXTRA GEVULDE
KRENTESNEETJES

PER 4 VERPAKT

voor 2,50
EEN HEERLIJKE

TAART VOOR
VADERDAG
NU van f 20-

17,95voor

HEERLIJKE
AARDBEIENVLAAI

NU van f 15-

voor l ^L j

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



De 10 belanariikste redenen
om nog voor de vakantie uw

7. 5.000 km. CRATIS brandstof of een GRATIS zonnedak
bij aankoop van een occasion

2. >'n perfecte inruilprijs voor uw huidige auto.
3. Scherpe prijzen voor onze occasions.
4. Alle occasions worden afgeleverd met Bovag garantie
5. Gecertificeerde monteurs werken aan uw auto bij onderhoud.
6. Garantie en schades worden volledig door ons geregeld.
7. Klantvriendelijkheid gaat bij ons boven alles.
8. Service wordt bij ons met een Hoofdletter geschreven.
9. Uiterst scherpe tarieven voor financiering en leasing
10. Alle occasions worden afgeleverd met nieuwe A.P.K.

of V.V.N, keuringspapport

Zijn dit voor u ook de belangrijkste redenen om voordelig en vertrouwd de
vakantiereis tegemoet te treden, kom dan nu naar onze showroom.

Onderstaand een overzicht van onze voQaad occasions

Volvo 340 DL groen ....1987
Hyundai Excel 1.5 CL wit 1992
Volkswagen jetta blauw, .1989
Hyundai Scoupé 1.51 zwart.. ..1993
Hyundai Sonata 2.0 GLS 16V .rood 1992
Hyundai Pony XP/3 1.5L zwart 1988
Volkswagen jetta 1.8 CL wit 1988
Hyundai Pony L blauw 1991
Renault 19 TR rood 1992
Hyundai Pony 1.5 CL blauw 1989
Nissan Micra 5 speed rood 1987
Hyundai Scoupé 1.51 rood 1994
Volkswagen jetta CL bruin 1986
Hyundai Scoupé 1.5 GTi groen ...1992
Hyundai Excel 1.5 SLXi wit 1990
Ford Escort 1.3 CL grijs 1988
Opel Kadett 1.3 caravan rood 1989
Opel Ascona 1.61 rood 1988
Suzuki Swift 1.3 CL sedan blauw 1990
Hyundai Pony 1.5i LS grijs 1993
Seat Marbella XL zwart 1990
Hyundai Pony 1.5 GLS. bruin 1990
Hyundai Pony GS grijs 1990
Hyundai Pony 3 drs. GL rood 1992
Hyundai Lantra 1.6 GL groen 1993
Hyundai Lantra 1.6GLSI blauw 1993
Ford Sierra 1.6 EMT Laser bruin 1986
Fiat Uno Select automaat grijs 1987
Nissan Sunny 1.4 rood 1992
Ford Escort 1100 L bruin 1982
Peugeot 309 GR rood 1986
Hyundai Lantra 1.5GL grijs 1994
Nissan Sunny 1.4 rood 1991
Nissan Micra 1988
Hyundai Excel 1.5 GL blauw 1991
Volvo 340 DL blauw 1986
Hyundai Pony XP/3 1.5L rood 1987
Ford Escort 1.4 Bravo blauw 1988

<e>HYUNDAI BRAAM
H y u n d ai uw a u t o - B ra o m u w de a f e r

Ruurlösëwe|45 - Bortülo -Tel. 05457-71470

NU DAG
TANKEN

De houders van cards met

PIN-code hebben het nu

nog makkelijker op ons

Shell station. Wij hebben

namelijk een buitenkaart-

lezer. Een automaat waar-

mee u na sluitingstijd heel

handig benzine of diesel

kunt afnemen.

SHELL STATION
GROOT JEBBINK
Rondweg 2, Vorden
Telefoon: 05752 1794

N NACHT
IJ SHELL

Een systeem van Shell met

een modern bedienings-

gemak waarvoor u alleen

uw card met PIN-code

nodig heeft.

De buitenkaartlezer ver-

strekt u een gespecificeerde

afleverbon.

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr 7.00 - 21.00 uur
za 8.00 - 21.00 uur
zo 9.00 -21.00 uur

Van overheidswege is de

verkoop van outogos na

sluitingstijd verboden.

BIJ HARTELMAM MOTOREN ZIT U GOED
Het adres voor uw nieuwe motor of een
motor met ervaring.
Ontdek de vrijheid van de motorrijder
op een sport-, toer-, custom-, OTR-, of
crossmotor of op een scooter.
We kunnen u de motor van uw dromen
leveren en we hebben bovendien altijd
leuke aanbiedingen.

SUPERAANBIEDING!
écht leren zadeltassen
nu al vanaf ƒ 299,-

moderne werkplaats
goed opgeleide monteurs
aluminium lassen
FOCWA motorfietsschade-
herstelbedrijf
motoren met BOVAG-garantie
verhuur
grote kledingshop
ruim gesorteerd magazijn
financiering
motorfietsverzekering

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Horren met het 'Luxaflex' Merk garanderen een hermetische afsluiting. Vliegen,

wespen, muggen en andere lastposten houdt u dus waar ze horen: buitenshuis.

'Luxaflex' Horren voor ramen, deuren en schuifpuien zijn vervaardigd

van wcerbestendig aluminium. Ook de stevige konstruktie

waarborgt een jarenlang gebruik. Elke hor, wit,

naturel of bruin, wordt precies op maat gemaakt.

Gemakkelijker knn niet!

Uw 'Lux,iflcx' Prodi • •

DE WONERIJ
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694
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Gemeentelijke erepenning voor Harry Mombarg

Op woensdagmiddag 7 juni had bots-
ten er op de Ruurloseweg drie auto te-
gen elkaar op. Het ongeluk werd ve-
roorzaakt door een 25-jarige automo-
bilist uit Maricnvclde die met zijn wa-
gen vanaf het dorp in de richting
Ruurlo reed. Ter hoogte van de spoor-
wcgovergang zag hij te laat dat hier
twee auto's stil stonden aangezien de
voorste wagen linksaf wilde slaan. De
25-jarigc inwoner van Maricnvclde
knalde vervolgens mijn zijn wagen te-
gen de achterste auto op welke tegen
de eerste auto belandde. De drie wa-
gens liepen lichte materiële schade
op.
Een dag later was het raak op de Koc-
kockstraat. Ter hoogte van de afslag
met de IJzcrhorst sloeg een 45-jarigc
bestuurder uit Groenlo met zijn auto
linksaf. Volgens de 26-jarigc vrouw
uit Vorden die achter hem reed, gaf de
man hierbij geen richting aan. Toen ze
de man inhaalde, kwamen beide voer-
tuigen met elkaar in botsing. De auto
van de inwoner van Groenlo moest
worden af gesleept. Ook had hij vol-
gens de politie teveel gedronken
(l,4999 promille). Tot slot werd er in
de nacht van zondag op maandag een
aanhanger gestolen die geparkeerd
stond aan het Kcrspcl.

Veiling
In het kader van de actie 'Samen sterk
voor de Dorpskerk' wordt er dit na-
jaar een grote veiling gehouden bij
hotel Bakker. Deze veiling heeft
plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21
oktober. Vciligmecsters zijn de heren
Elferink en Grijscn. Het actiecomité
'Samen sterk voor de Dorpskerk'
vraagt alle verenigingen in Vorden
om bij het organiseren van activitei-
ten rekening te houden deze data.

Kleurwedstrijd
Ze zijn er weer die heerlijke New Zee-
land k iwi ' s vol van smaak en prachtig
zachtgroen van kleur. De dozen met
kiwi 's staan voor u te wachten bij
grocnteman Hui t ink aan de Burge-
meester Gallecstraat 3 in Vorden. Om
het smullen van deze vruchten extra te
stimuleren houdt Huitink een klcur-
wcdstrijd waarbij er door de deelne-
mende kinderen prachtige prijzen te
winnen zijn. De landelijke hoofdprij-
zen bestaan uit drie mountainbikcs,
100 horloges, 100 t-shirs en honderd
knuffels. De klcurplatcn zijn tot l juli
af te halen bij de winkel. De eerste
150 inzenders krijgen in ieder geval
een leuke attentie van grocnteman
Hui t ink .

Achterhoek-puzzels
Bij de VVV zijn nu schitterende puz-
zels van de Achterhoek verkrijgbaar.
De puzzels laten een kaart van de
Achterhoek zien, omzoomd door be-
kende, Achtcrhockse bezienswaar-
digheden. Zo'n prachtige puzzel is bij
het V V V-kantoor te koop; voor vader-
dag (en alleen voor die gelegenheid)
voor een speciale prijs. Een heel spe-
ciaal en prachtig vaderdagcadeau!

Collectes
De collecte van het Nationaal Epilep-
sie Fonds die van 29 mei tot en met 3
juni werd gehouden, heeft in Vorden
f5.904,05 opgebracht. De collecte in
Wichmond en Vierakker leverde een
bedrag f l .738,25 op. De opbrengst is
onder andere bestemd voor weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting,
speciaal onderwijs en kindcrvakan-
ties. Verder werd er deze maand in
Vorden een collecte voor het Rode
Kruis gehouden. De collcctantcn
haalden in totaal f9.526,05 op(.
Van 18 tot en met 24 juni wordt de
Anjeractie van het Prins Bernhard-
fonds en de 15 regionale Anjerfond-
scn gehouden. Samen vormen deze
fondsen het 'Cultuurfonds voor Ne-
derland' dat het afgelopen jaar allerlei
projecten financierde op het gebied
van muziek, dans, beeldende kunst,
monumentenzorg, folklore en cultu-
rele vorming. De leden van de folklo-
ristische dansgroep 'de Knupduuks-
kes' zijn ook dit jaar weer bereid ge-
vonden deze collecte te verzorgen.

'Zwembad viert diamanten jubileum op gepaste wijze
Zwembad 'In de Dennen' bestaat
60 jaar. Vanwege dit diamanten ju-
bileum werd er afgelopen zaterdag
een groot zwembadfeest gehouden.
Zo'n 300 mensen - waaronder zeer
veel kinderen - waren 's middags
op het buitenbad aanwezig om de
officiële opening van het spektakel
mee te maken. Voor de feestavond
viel de belangstelling ietwat tegen.
Maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Een sfeerverslag.

Op de fiets en gewapend met een pa-
raplu trekt een heuse dorpsomroeper
op vrijdagmiddag 9 juni door de stra-
ten van Vorden. 'Wij vieren feest. Ko-
men jullie morgen ook naar het
zwembad?', roept hij enthousiast naar
een groepje jongeren die onder het af-
dakje van het wachtlokaal van het
treinstation dekking zoekt tegen de
stromende regen. 'Die man is ook
gek', zegt c^n van hen. 'Want als het
weer niet beter wordt, dan is hij de
enige die morgen feest gaat vieren'.
Wanneer op zaterdagmiddag het
zwembadfeest officieel van start gaat,
zijn de weersomstandigheden plotse-
ling omgeslagen. De regenbuien van
vrijdagmiddag lijken verleden tijd en
de zon doet zelfs een poging om zich
van haar beste kant te laten zien. Kort-
om het zwcmbadbcstuur mag niet kla-
gen. En dat doen ze ook niet. Voorzit-
ter Henk Vriend loopt met een tevre-
den glimlach op zijn gezicht rond.
Ook het aantal bezoekers valt niet te-
gen. Ondanks de slechte weersvoor-
spellingen hebben ruim driehonderd
mensen de weg naar het zwembad
weten te vinden.
De werkgroep '60 jaar zwembad' die
verantwoordelijk is voor de organisa-
tie van het feest heeft er alles aan ge-
daan om het jubileum in stijl te laten
verlopen. Zo staat er bij de ingang van
het bad een draaiorgel dat de bezoe-
kers met vrolijke klanken naar binnen
lokt. Verschillende gasten hebben hun
kleding voor een dag aangepast en
wanen zich voor even in de jaren der-
tig. Politieman Martin Gabriël draagt
bijvoorbeeld een outfit van een veld-
wachter die zestig jaar geleden in het
rayon Zwolle gebruikt werd. Ook bur-
gemeester Kamerling was zaterdag-
ochtend het zolder opgeklommen en
trof daar nog een oude hoed - afkom-
stig uit de jaren 30 - aan. Zijn kos-
tuum is 'slechts' dertig jaar oud maar
dit wordt weer ruim gecompenseerd
door het meer dan honderd jaar oude
zakhorloge dat de burgemeester
draagt. Op trotse wijze toont Kamer-
ling het familiewapen dat in het uur-

werk is aangebracht. 'Het is nog van
de broer van mijn overgrootvader ge-
weest', laat de burgemeester weten.
Rond half twee start het officiële ge-
deelte van het middagprogramma met
de gcbn^tlijkc toespraken. Wethou-
der M. .^Ksen blikt in haar rede terug
op de afgelopen zestig jaar en staat stil
bij de verschillende grote en kleine re-
novaties die het bad heeft ondergaan.
'Deze gingen geen van allen zonder
slag of stoot. Er was steeds heel veel
inzet en doorzettingsvermogen voor
nodig van het zwcmbadbestuur om de
plannen voor elkaar te krijgen. En het
grootste opstakcl was altijd de finan-
ciële kant van de zaak', legt wethou-
der Aartscn ui t . 'Bij elke ingreep von-
den er telkens stevig discussies plaats
binnen de gemeenteraad over het wel
of niet verlenen van een subsidie. En
de uitkomst van deze discussies wa-

ren meestal heel onv^rspelbaar.
Hiermee wil ik ook aangeven in wat
voor een spanningsveld de verschil-
lende besturen van het zwembad heb-
ben gestaan', aldus Aartscn, die aan
het slot van haar tocspradËket /wcm-
badbestuur namens de g^Rcnte een
kunstwerk toezegt.
Het gaat hier slechts om een symbo-
lisch jubilcumgeschenk aangezien de
wethouder het bestuur van het bad in-
spraak wil geven in het ontwerp van
het kunstwerk.
Vervolgens richt burgemeester E.J.C.
Kamerling het woord tot Harry Mom-
barg die sinds 1978 in het bestuur van
het zwembad zit. 'Het voortbestaan
van de vereniging - en dus van het
zwembad - heeft de afgelopen 15 jaar
meerdere malen aan een zijden draad-
je gehangen omdat het erg moeilijk
was op telkens weer vrijwilligers te

vinden die zich willen inzetten voor
het bad.
Al die moeilijke jaren was er in feite
een man die er voor zorgde dat het
zwembad elk jaar toch weer open
ging. En dat was Harry. Hij is voor
veel mensen het gezicht van het
zwembad. Sterker nog: Harrie is het
zwembad', aldus burgemeester Ka-
merling.
De inzet van Harry Mombarg voor het
zwembad Tn de Dennen' wordt door
burgemeester E.J.C. Kamerling be-
loond met een erepenning van de ge-
meente Vorden. Een onderscheiding
die maar zeer zelden wordt uigcreikt.
Harry Mombarg is zichtbaar trots op
de erepenning en vertelt later op de
middag dat hij niet verwacht dat de
gemeente Vorden dit voor hem in pet-
to had. 'Ik had alleen wel het vermoe-
den dat er iets ging gebeuren', aldus

Harry Mombarg die evenals zijn
vrouw R ia door de vele bezoekers
wordt gefeliciteerd.
Vervolgens is het de beurt aan Harry
van Rijn die namens de werkgroep
'60 jaar zwembad' het woord voert.
Hij bedankt de Vordcnsc bevolking
voor de cadeaus die even later kunnen
worden aangeboden aan het bestuur
van het zwembad. Een huis-aan-huis
collecte - die dit voorjaar werd ge-
houden - bracht in totaal 8.000 gul-
den op. Dit bedrag werd aangevuld
door bijdragen van enkele bedrijven
en een royale gift van drukkerij Wee-
vers. 'En daar zijn wij u allen zeer er-
kentelijk voor', aldus Harry van Rijn.
Er worden zaterdagmiddag in totaal
drie geschenken aangeboden. Naast
een glijbaan en een clownfontein voor
het kleuterbad wordt er aan de rand
van het zwembad een supergrotc klok
onthuld door Mevrouw Oukcs en
Hannekc Kamphuis. De 72-jarige
mevrouw Oukes was ook zestig jaar
geleden al van de partij en brengt bij-
na dagelijks een bezoek aan het
zwembad. De 4-jarige Hannekc
Kamphuis behaalde zaterdagochtend
haar A-diploma en vertegenwoordigt
de Vordcnsc jeugd.
Na het officiële gedeelte van de mid-
dag worden er onder leidinï van zwe-
minstructricc een demonstratie kuns-
tzwcmmcn gegeven. In zelfgemaakte
zwempakjcs anno 1935 geeft een
tiental Vordcnsc meisjes een prima
show weg. In totaal zijn ze hier enkele
maanden mee druk geweest. Gezien
het applaus op het eind van de show is
al deze moeite niet voor niets ge-
weest. In en rondom de feesttent die
op het terrein staat worden er voor de
jeugd diverse kinderspelen gehouden.
Aan de hand van een zogenaamde
'Pretkaart' werken ze systematisch
alle onderdelen af zoals de vooroor-
logse kinderspelen zaklopcn en kock-
happcn. De kinderen genieten volop
van de vele act ivi tei ten die voor hen
gcorgansccrd zijn. Af en toe is het een
'gekkenhuis' in de feesttent. Iedereen
kakelt door elkaar heen. Gelukkig
houden de vrijwilligers van het
zwembadfeest hun hoofd koel en zor-
gen ze ervoor dat alles goed verloopt.

Ook 's avonds is de avond perfect
georganiseerd. Alleen het aantal be-
zoekers valt ietwat tegen. Er zijn
slechts 150 mensen op de feestavond
afgekomen. 'Maar dat mag de pret
niet drukken', zegt badmeestcr Mar-
tin Wcstcrik. 'Het gaat erom dat het
gezellig is.' En dat was het afgelopen
zaterdagavond.

Commissie VEGW buigt zich over puntensyteem toewijzing bouwgrond:

'Ook jongeren moeten aan de bak komen'
'We hebben veel geld nodig en de
keuze is enorm. Heel wat raadsle-
den na ons kunnen met deze lijst
verder' zo sprak de fraktievoorzit-
ter A.H. Boers van het CDA dins-
dagavond in de commissie Bestuur
en Ruimtelijke Ordening toen daar
over restauratie van Rijksmonu-
menten en daaraan gekoppeld de
subsidies gesproken werd. De sub-
sidiebehoefte in Vorden bestaat tot
2001 in totaal 5,7 miljoen, terwijl er
jaarlijks 100.000 gulden wordt ont-
vangen.

'Nu het Rijk straks 200 miljoen extra
beschikbaar wil stellen zullen wc pro-
beren bepaalde mogelijkheden voor
onze gemeente te verkrijgen', aldus
burgemeester E.J.C. Kamerling die
op vragen van de heer M. Bakker
(D66) mededeelde dat het college be-
zig is een nieuwe regeling op te zetten
voor de gemeentelijke monumenten.
De budgetten voor de jaren 1995 tot
en met 1998 heeft de gemeente Vor-
den gereserveerd voor de restauratie
van de kerk in de Kranenburg. Het
budget voor 1999 en een gedeelte van
dat voor 2000 is toebedacht aan de
restauratie van het orgel van de St.
Willibrordeskcrk te Vierakker. Beide
projckten zijn thans al in uitvoering.
In het voorstel van de aanvulling op
het meerjarenprogramma voor 1999
heeft het college medegedeeld in de
jaren 2001 en volgende, prioriteit te

zullen geven aan de restauratie van de
Ned. Hervormde Kerk.
Op vragen van socialist W.M. Voor-
man of burgemeester Kamerling het
voorzitterschap van het recreatie-
schap ' De Graafschap' en het Staring
Ins t i tuut om wellicht politieke rede-
nen heeft neergelegd antwoordde Ka-
merling ontkennend. 'Zuiver een pri-
vé reden. Ik moest ruimte in mijn
agenda maken. Ik heb teveel vergade-
ringen voor de gemeente. Het heeft
niets met het college te maken' zo
stelde hij Voortman gerust. Dinsdaga-
vond werd in beide commissies me-
degedeeld dat het gemeentelijk riolc-
ringsplan in de raad van jul i aan de
orde zal komen. Vanwege deze uiter-
mate ingewikkelde materie krijgt de
raad na afloop van de vergadering op
27 j u n i een deskundige uitleg om
daarna in ju l i een juiste beslissing te
kunnen nemen.
De commissie Bestuur en Ruimte l i jke
Ordening krijgt nog voorde zomerva-
kantie een notitie van het college
waarin wordt aangegeven welke
koers gevaren wordt met betrekking
tot samenwerking met andere ge-
meentes. Dit zei burgemeester Ka-
merling op vragen van VVD'er E.
Brandenbarg. 'We zullen ook in
omliggende gemeentes rondkijken
over hoe te komen tot bepaalde vor-
men van samenwerking. Dit zal even-
eens in de notitie verwerkt worden',
aldus Kamerling.

In de commissievergadering voor
Volkshuisvesting, Economische Za-
ken en Gemeentewerken) werd
dinsdagavond uitvoerig gesproken
over de herziening van het punten-
systeem voor toewijzing van bouw-
grond. 'Een puntensysteem om
vooral in de toekomst jongeren
voorrang te geven. Jongeren in Vor-
den behouden, betekent een stukje
aanwas van kinderen, wat weer van
invloed is op voorzieningen als
scholen', lichtte wethouder Dorien
Mulderije het standpunt van het
college toe.

De commissie vond het een goeie
zaak dat jongeren in de toekomst be-
ter af zijn. 'Want ook jongeren moe-
ten aan de bak komen', zei de heer
A.H. Boers (CDA). De fractievoorzit-
ter van het CDA pleitte overigens dat

een gocic voorlichting richting burger
over het puntensysteem noodzakelijk
is. 'Stel er zijn acht bouwkavcls te
vergeven en er zijn zeventien jonge-
ren met een gelijk puntentotaal. Wat
dan?', zo vroeg Boers zich af. 'In zo'n
geval kan het college op basis van re-
delijkheid en bill i jkheid een beslis-
sing nemen', zo antwoordde wethou-
der Mulderije. Boers vond dit geen
goeic oplossing. 'In zo'n situatie
moet je vooraf helderheid verschaf-
fen. Bijvoorbeeld een cri ter ium stel-
len op basis van datum van inschrij-
ving of desnoods laatje het lot beslis-
sen'. Wethouder Mulderije kon zich
in de uitleg van Boers wel vinden en
zal in het college bespreken of er nog
een aanvull ing op dit onderdeel van
het puntensyteem kan komen.
Personen die tenminste drie jaar onaf-
gebroken, inwonend zijn binnen de

gemeente Vorden en geen woonge-
deelte voor zich zelf hebben, worden
in het nieuwe systyecm met tien pun-
ten beloond. De heer M. Pclgrum
(VVD) zou daar een bepaalde leeftijd
aangekoppeld willen zien. Wethouder
Mulderije: 'Dat hebben wc bewust
niet gedaan omdat inschrijving voor
bouwgrond een rechtshandeling is en
daar willen wc geen leeftijd aan ver-
binden'.

De heer M. Bakker (D66) brak een
lans voor die jongeren die Vorden ver-
laten omdat ze geen woning kunnen
krijgen en die later weer terug willen.
Hij vrocg'zich af of het voor deze ca-
tegorie mogelijk was het puntensys-
teem op te waarderen.
Volgens wethouder Mulderije wijs t
het nieuwe puntensysteem al in die
richting.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

IVN
Zondag 18 juni wordt er een wande-
ling gemaakt door het Spilbrock. De
start is 's middags vanaf de parkeer-
plaats bij 't Spilbrock in Necdc. Het
thema van de wandeling is: n a t u u r in
stad en dorp. Op dinsdag 20 jun i is er
een rondleiding door IVN-gidscn in
de natuurtuin aan de Albert Hahn-
weg-hock Enkweg te Lochcm. Het
thema is bloem, bloem en bloem.



AANBIEDING
van de week .

ƒ 19.350,-

voor de
superprijs van

ƒ9.700,-
Voor de snelle beslisser hebben

we deze week een prachtig

mooie showroomkeuken.

B.T.W

Inclusief ATAG ceramische
kookplaat
Inclusief ATAG electrische oven
Inclusief ATAG
koel/vrieseornbinatie
inclusief SIEMENS afzuigkap
Kompleet met luxe kraan

NERGENS
GOED-
KOPER

PRUS/
KWALITEIT:
DE BESTE

EEN-
MALIGE

AAN-
BIEDING

BouwCenterJCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181.
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur,

vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

TE KOOP:
zwarte Citroen ZX1.611991

5 deurs
Hyundai pony XP 5 deurs, 1989, km

44.000, geheel wit
Motorfiets BMW K100 RT red perl.

met. 1988, als nieuw
Garantie, inruil, financiering

Hissink auto's
Varssel - (05753) 7383

r- -3^5-
GOUDEN
SCHAAR

Vooral uw kleding-
nn reparatie en veran-
j L deringen, vraagt:
^ COUPEUSE

(Thuiswerk)
Overdag inl. 055-223105
Na 19.00 u. 05753-1916

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Heren opgelet! *
Wij hebben betaalbare mode.
Ook voor u!

In streep of ruit
Tuunteprijs
ƒ 19,95

Vaderdagprijs

• Uni T-shirts
Diverse kleuren
Tuunteprijs
ƒ 9,95

Vaderdagprijs

Tuunteprijs
ƒ 25,00

Vaderdagprijs

Tuunteprijs
4 paar voor ƒ 10,00

Vaderdagprijs

Aan b led ing f n z //n ge t rf / £ ya n w <9 ens&$g t i m z a t e rti& g
Betalen met
je pincode

BIJ OLDENHAVE IS DE
LEIDING IN GOEDE
HANDEN
Waterleidingen, gasleidingen, leidingen
voor electra, rioolleidingen, kortom bij
Installatiebedrijf Oldenhave is al uw lei-
dingwerk in goede handen. Bel gerust
voor een vrijblijvend advies of offerte.

Maar we leveren en installeren ook com-
plete badkamers met fraai vormgegeven
sanitair. Voor nieuwbouw, verbouw en
renovatie.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

VALLE VERZASCA * V'Jveraanleg
... .« ,„ ... .. "v_*v «• * Tuinhout

BRONKHORSTERSTRAAT9
7256 KE KEIJENBORG

.
Vijverartikelen

* Folie verwerking

PARTICULIERE VERKOOP iedere
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Vele aanbiedingen voor
VADERDAG 18JUNIa.s.:

BIOFILTER
van 5000 liter

van 187,-voor 100,"
Ook uw adres voor complete aanleg.

Corrigeert Mit
der dat je

Tai-slip 19,95

Maxi-slip 22,95

Verkrijgbaar bij Vorden
Winterswijk _ __ _ __ _
Doetinchem D A M E S M O D E

VADERDAG AANBIEDINGEN

VIJVERPOMP 79.-

VIJVERFOLIEPERM' 4.50

EENTUINCLAW 89.-

TUINSLANG 15 METER 9.95

ROZENBOOG DIV. MOTIEVEN 67.50

TERRA COTTA POT 0 30 CM 2 STUKS 12.50

GOUDVIS5STUKS 5.-
enz. enz. enz.!

RUURLOSEWEG 65A VORDEN
' TEL. 05752-3671

[n onze 'Orange-
rie'en fraaie tuin
gaan sfeer en
romantiek hand
i u band, Een per-
lette ambiance in
een rustige om-
geving. U kuntuw
gasten laten
geniete»van ; :
iaiversectilinatre

Ja, ik wil...
maar dan
wel anders

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel. 05753-1293 nu SMID

PA P l til (X
HOW DAREyOUl

Durf voor je smaak uitte komen.

Durf..: Papillio! Sandalen en slippers voor

eigentijdse vakanties, in woeste landschappen,

spannende bossen en historische steden.

Trendy, comfortabel en met veel lef. De wereld

van Papillio staat op zeven ansichtkaarten.

Vraag ze bij ons in

de zaak.

Papillió—
THE YOUNG COLLECTION BY BIRKENSTOCK.

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tet:08347-81378• [••[••[••[•iMl

MHJ[»}=l^lftMO=1 DORPSSTRAAT 4

<^>3WEHL-VORDEN
's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

DE ZONNEBLOEM
BLIJFT GROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uit en 940.000
bezoeken bij zieken en gehandicapten.

STEUN ONS WERK-GIRO 145

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 60 20 60

PAARDESPORTCENTRUM

"BAAK"
Langendijk3-7223KE Baak

TEL: 05754-1803

organiseert

PONY-
KAMPEN

in de maanden juli en augustus.

* een leuk idee voor uw kind!

* bel gerust voor meer informatie.

Tevens nog verhuur boxen.
W. Barnstijn.



Wij gaan verbouwen

ueRBOuuiinGsopRuiminG
TEVENS

DUS HEEL VEEL HALEN

7 >

the b be
ZUTPHENSEWEG 8 - VORDEN - TEL. (05752) 2426

QOWOldVW Ü3AI1O *S



GELDIG WEEK 24 (van ma. 12/6 t/m za. 17/6 1995)

UIT ONS VLEESASSORTIMENT:

MAGERE RUNDERLAPPEN 1 kilo van 21,90 voor 12,90
ASTENHOF KIP BARBECUE-PAKKET 1 kilo van 9,90 voor 6,90
GEMARINEERDE KARBONADEi kilo van 14,90 voor 9,98

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENWIT 800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49
MEERGRANEN BROODJES 6 stuks NU 1,99
BOERENMETWORST Vers van het mes, 100 gram van 2,19 voor 1,49

VERS VAN HET MES

NU GRASKAAS
1 kilo van 9,98 voor ... 8,98

GROENTE- EN FRUITAFDELING:

BLOEMKOOL per stuk van 2,98 voor 1,69
VAN DE TV:
IJSBERGSLA per krop van 1,98 voor 0,69

l NICOLA AARDAPPELEN
Nieuwe oogst, 2Vi kilo van 4,98 voor

BAMI PAKKET
verpakt a 500 gram van 2,98 voor....

ALS JE 'VOOR PRET BENT, DOE DAN MEE MET ONZE

KLEURWEDSTRIJD VAN REDBAND
EN WIE WEET WIN JE ÉÉN VAN DE MOOIE PRIJZENITevens
REDBAND PARTVM SNOEP van 3,19 voor: . ...

VOORDEEL - VOORDEEL - VOORDEEL
WAARDEBONFOLDER met een totale korting van

3,98

1,98

49.-
1 pak Offerman Barbecue Braadworstjes 8 stuks 7$8 nu met bon 3,00 korting
1 tablet Milka Chocolade 3 smaken, 300 gram 4,49 nu met bon 1,50 koning
6 bakjes Johma huzarenslaatjes 5,34 nu met bon 2,00 korting
1 flacon BadedoUChe diverse soorten, 250 ml 4,49 mvmef bon 1,50korting
1 pakSunil Ultra 3000 gram "\Q$Q nu met bon 6,00 korting
1 pak Mona Biogarde vruchtendrank 1 itr 2t4Qnumett>ml,OOtorttos
2 reuze zakken Smiths Hamka'S a 120 gram 4,98 nu met bon 1,50 korting
2 dozen BeckersfrikandellenaSst 4,38 nu/natoon f,50 torëng

LOOPTIJD AKTIE: ma. 12/6 t/m za. 1/71995.
Heeft u geen waardebon ontvangen, vraag even bij Diana of Jeanet bij de vleeswaren.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

"•"O P E N I N G S T I J D E N*""

'MA. 10.00-18.00 uur* 'DI.-WO.-DO. 8.30-18.00 uur*
* VR. 8.30-21.00 uur* 'ZA. 8.30-16.00 uur*

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

(//"*,,_ Edah Servicelijn
'"--. van maandag t/m vrijdag van

Btl 10 lot 12 en van 2 tot 4 uur
06-0506 kunt u gratis bellen met onze

service-afdeling. Daar kunt u
ook terecht voor het adres

/an de Edah bij u m de buurt.

GRAM A*
-,w„.<"'

Edah G. BOTTERMAil B.V.
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Jansen & gal J^
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc. _

Rijksstraatweg 91 FOCWJj
WARNSVELD
-B 05750-22816

Uw zoon of dochter geslaagd?
Dan is een nieuwe burostoel of nieuw

buro een prachtig geschenk en een prima
stimulans om verder te studeren.

DE

Snel naar

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-1484

Barchemseweg 40 - Ruurlo -Tel. 05735-3193

Hotel Café Westaurant
'Meilink' ' Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734- 1 202

Üe Buffet
ZONDAG 18 JUNI aanvang 17.30 uur

Koude en warme
gerechten ONBEPERKT

25.- P.P.
BESLIST RESERVEREN!

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

WILT U VADER LATEN SCOREN?
Komt U eens vrijblijvend binnenlopen en laat U

deskundig voorlichten over de schitterende kollektie:

f TENNISRACKETS
t TENNISSCHOENEN
t LOOPSCHOENEN
t SPORTKLEDING

„Er is nog veel meer"

Zutphenseweg 2, Lochem
Tel. 05730-54189

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

t:ee/!t tioclirtffendi

Zutphenseweg - Vorden

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Wollen tapijt van Desso
tegen prijzen met een knipoog}

Natuurlijk wol. Dat is heerlijk koel in de zomer en behaaglijk warm

in de winter. Sterk, veerkrachtig en blijvend rijk aan sfeer. Desso

wolme Jfepijten zijn tapijten met allure. U kunt kiezen uit vele

structuren, een schitterende lussenpool of een stijlvolle

velours. In alle kleuren van de regenboog. Onderscheiden door

'Wools of New Zealand' voor hun ongekende duurzaamheid.

Nu voor prijzen met een knipoog!

Maak snel kennis met de Desso wolkollektie bij uw Desso adviseur:

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ T STOEPJE

ALLE SOORTEN
BROOD

NU 4VOOR

8,00

VAN DE T.V.-RECLAME:

10 GESORTEERDE
BROODJES

10COCOSMACRONEN

NU SAMEN

10,00

WITTE of
BRUINE
BOLLEN

2 PAKKEN

2,50

ROOMBOTER
APPEL-

TAARTJES

NU 2VOOR

6,50

Boterzachte, licht knisperende CROISSANTS



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 15 juni 1995
57e jaargang no. 12

jfQEMEENTEfiULLETINyORDEN
ifjfjffjf^^

M Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
MHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot J2.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

RVI
OUD PAPIER

APART

ORSTKANKER

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN VORDEN VAN START
Rond 28 juni 1995 start in de gemeente Vorden de tweede ronde van het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen tussen de 50 en 70 jaar krijgen
persoonlijk een uitnodiging om een borstfoto te laten maken; dit gebeurt in een
verplaatsbaar onderzoekscentrum. Deze wagen staat tot ongeveer 24 juli 1995
op de parkeerplaats naaast de openbare school tegenover het W V-kantoor.

WAAROM IS DEELNAME VERSTANDIG?
Het doel van het borstonderzoek is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwij-
kingen. Bij vroege ontdekking is de kans op volledig herstel groter en kunnen
schadelijke gevolgen beperkt worden.
Deelname is niet verplicht, maar op vrijwillige basis.
Gezien het belang van het onderzoek (vroege ontdekking van borstkanker) is
deelname aan te raden. Het onderzoek is kosteloos.

MEER WETEN?
Met vragen over het borstonderzoek kan men terecht bij de informatietelefoon
tel. (05700) 46994 van 10.00 tot 12.00 uur.

Folders over dit onderwerp kan men gratis aanvragen bij het informatiecentrum
van de GGD: de Gczondhcidswijzer, Schurenstraat 8a, Deventer, tel. (05700)
25084 (9.00-l 2.00 uur).

VOORLICHTING
Bij voldoende belangstelling organiseert de GGD samen met de Stichting
Vroege Opsporing Borstkanker (SVOB) voorlichtingsbijeenkomsten in het
Nederlands of Turks.

Bij deze voorlichting wordt met behulp van dia's achtergrondinformatie gege-
ven over het onderzoek; ook is op dia's te zien hoe het onderzoek in de onder-
zoekswagen uitgevoerd wordt.

Als u of uw organisatie belangstelling heeft voor het (organiseren van) een
voorlichtingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met de GGD Middcn-IJssel,
tel. 05700-25084 mevrouw P. Kaizcr, functionaris gezondheidsvoorlichting of
mevrouw R. Lammers, sociaal verpleegkundige.

^VERGADERING COMMISSIE MILIEU WELZIJN EN
PERSONEELSZAKEN OP DONDERDAG 15 JUNI IN

PLAATS VAN WOENSDAG J4 JUNI
In Gemeentcbullctin van 8 juni 1995 was abusievelijk vermeld dat de commis-
sie MWPF op woensdag 14 juni aanstaande vergadert. Dit moet zijn donderdag
15 juni 1995. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- evaluatie formatie Stichting Welzijn Ouderen Vorden;
- verslag bijdragen besluit openbare lichamen Wet Milieubeheer;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

Indien u over één van deze onderwerpen wilt inspreken, moet u dit van tevoren
even melden bij de voorzitter of de secretaris van de commissie.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werk-
dagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in
het Dorpsccntrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur
ligtvan 16 juni tot en met 14juli 1995 ter inzage:

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

de gebroeders Klein Winkel, Bcunkstege 2,7251 NA Vorden,
voor het wijzigen van een melkrundveehouderij, op het perceel Beunkstege 2 te
Vorden;

en een melding artikel 8.19, lid 3 van:
1. de heer H.J. Klein Gcltink, Wicrsserbroekweg 18,7251 LG Vorden, voor het

verwijderen van 2 strobergcn, het verbreden van een jongveestal, het ver-
plaatsen van een aantal voedersilo's, een dieselolietank en kuilvoerplaten en
verder wat kleine wijzigingen, op het perceel Wiersserbroekweg 18 te Vor-
den.
Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor
het milieu.

2. de heer J.J. Rodcnburg, Dorpsstraat 32, 7251 BA Vorden, voor het verplaat-
sen van activiteiten en een diepvries op het perceel Dorpsstraat 32 te Vorden.
Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor
het milieu.

NFORMATIE-AVOND OVER FIETSPAD
LANKHORSTERSTRAATOPJ9JUNI 1995

Op maandagavond 19 juni 1995, om 20.00 uur, zal wethouder D.J. Mulderije-
Meulenbroek, namens het college van burgemeester en wethouders, het schets-
ontwerp voor het fietspad langs de Lankhorsterstraat naar het sportcomplex
presenteren in café d'n Olde Kriet te Wichmond. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Burgemeester en wethouders hebben uit 3 varianten een voorlopige voorkeur
bepaald voor een tweerichtingenfietspad langs de oostzijde van de Lankhorster-
straat. Op de voorlichtingsavond zal het schetsontwerp worden toegelicht en
kunt u vragen stellen.

Vanaf dinsdag 20 juni tot en met maandag 1 7 juli 1 995 ligt het schetsontwerp ter
inzage in het gemeentehuis (koetshuis) en in de Rabobank te Wichmond. Gedu-
rende die periode kunnen ingezetenen van de gemeente Vorden en in de
gemeente een belang hebbende personen hun zienswijze over het ontwerp naai
voren brengen (liefst schriftelijk). Schriftelijke reacties moet u richten aan bur-
gemeester en wethouders van Vorden, Postbus 900 1 , 7250 HA Vorden.

ASPOORTEN EUROPESE IDENTITEITSKAART

Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig
reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese iden-
titeitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het rei-
zen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-lan-
den). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvra-
ger sta^^ijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het rei^Kument waarin men staat bijgeschreven worden meegel^^ht.
Kunt u DIJ het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude (^cument niet
overleggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voor-
zien van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatie-
bewijzen wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder
een rei^ocument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij Jhrtaanvragen
van efifllieuw document, dan worden de leges verhoogd met ^p,—. Is het
vermiste reisdocument afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct
een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die
gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgel ijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school
worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is
van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen
bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te
verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Vooreen paspoort
geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben
de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toe-
stemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit ach-
teraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocu-
ment is zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht-scrvice' mis-
schien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw
begrip wanneer het niet lukt.

ZMO
Op dinsdag 6 juni heeft de afdeling
Warnsveld van de ZMO het gemeen-
tebestuur en de hoofden van diensten
van de gemeente Warnsveld uitgeno-
digd voor een bezoek aan een agra,
risch bedrijf. Aan deze uitnodiging
werd door bijna het voltallige beslui*"
ruim gehoor gegeven. De ontvangst
was in café-restaurant 'de Boggelaar.'
waar onder het genot van een kop kof
fie een korte inleiding werd gehouden
door de voorzitter van de ZMO. Daar-
na nam de heer H. Kortstee van de so-
ciaal economische voorlichting het
woord en zette de structuur en het be-

lang van de landbouworganisatie uu
een. Hierna werd een bezoek gebracht
aan het bedrijf van de familie Heuve-
link aan de Oude Borculoseweg in
Warkcn. Hier nam de heer Heuvelink
het woord en vertelde over de historie
van het bedrijf en hoe het gegroeid is
tot wat het nu is. Daarna werden de
gasten rondgeleid en konden ze met
eigen ogen het reilen en zeilen van
een rundvee- en vleesvarkenshouderij
aanschouwen. Het was een geslaagde
avond die bijdraagt aan een weder-
zijds begrip voor de vele maatregelen
binnen de landbouw.

Inleverdatum voor kopy
en advertenties zomerkrant
In verband met de zomerfeesten van 20,21 en 22 juli in Vorden wordt
er ook dit jaar weer een zomerfeestkrant uitgebracht. Advertenties
en kopy voor deze extra editie - die ook verspreid wordt in Hengelo,
Ruurlo en Warnsveid - kunnen tot uiterlijk maandag 26 juni bij ons
kantoor aan de Nieuwstad 30 in Vorden worden ingeleverd.

De redactie

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Harm van de Timpe drukken un keer op de afstandsbediening van de tv.
„Zie zo, dat was dat, ut ni'js was ok al net als ut weer: ok niks." 'n Hceln
dag had e al in huus zitn löönussen, dizzen vri'jdag. En maor nao buuten
kiekn of ut nog neet uut wol scheijen met reagenen.
Hee had zich op dizzen atv-dag zovölle veur-enommen umme rond ut
huus te doen. Dehegge mos e met schers bi'j, de schutting kon heel goed
un kwas carbeleum gebruukn en de tegels waarn zo gruun as gres. De
hegge en ut hit waarn te nat en umme zich de pokkei nat te laotn reagenen
met de hogedrukspuite, die hee vcur dizzen dag ehuurd had, daor passen
e ok veur. Daor kwammen nog wel meer dage.
De krante had e ok al lange uut, in gin tiejen had e die zo goed cleazcn.
Zo waar de krante van gistren en eergistren ook nog. Die hadn al bi'j ut
olde papier eleagen, gewonnluk beste jen e an de krante neet zo volle tied
maor now, met dit hondeweer, had e ze nog 's weer nao-epluusterd.
Maor volle gaf ut ni'js hier in Vodd'n ok neet.

Of ut mos de heibelderi'je um de ni'je camping in Vierakker wean.
Schienbaor hef de campingholder in spe en de gemeente weer 's langs
mekare hen epraot. En dan wöd ut weer jao en nee waor de gewone bor-
ger maor raojen mot wie d'r geliek hef.
Hoewel, a'j zoiets in 't snötjen hebt, k'uo'j zelf maor better neet in de
raod gaon zitn. Da's now eenmaol un glazen huusken waor meer nao ow
doen en laotn ekekken wöd as wanneer i'j gewoon boer zoas de anderen
bunt.

„Zet de tillevisie toch maor weer 's an, ik zol graag dat programma van
de vakantieman zien, da's nog wel 's aadug", vroog hannie, zien vrouw.
Harm schakeln 't verlangde station in, daor leetn net un paar vrouwluu
eur siliconen-veurkommen zien en too gingen ze an ut uutleggcn hoe ut
land t'r uutzaog dat eraon mos wodn.
„Ik wet al wat veur land ut is", reep Hannie.
„Now, bel dan op, dan kö'j d'r meschien wel hen".
„nee, dank oe de koekkoek, dan mo'k t'r met zo'n vremde snoeshane
hen, dat liekt mien niks. Ik vinne 't al lange goed da'w samen nao Mal-
lorcagaot."
Veur Mallorca hadn ze in febrewari al eboekt, ut kosten wel un paar cent,
zo'n kleine duuzend gulden de man, maor daor hè'j dan ok mooi zom-
merweer veur. Dan waa'j dat kikvösse-weer teminste effen kwiet.

In ut tv programma waarn ze onderhand zo wiet dat ze de veurdelugste
z.g. „last-minut" anbiedingen leetn zien. En wat zaogen ze daor staon:
Mallorca: f 435,-.
Harm spron oaverende. „Da's dezelfden tied en net zolange wi'j gaot
maor dan veur ut halve geld, heb ze ons effen un poot uut etrokn.''

Was 't un wonder dat harm 'n heeln aovund neet meer te genieten was'?
Dat zol d'r wel meer zo gaon, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Weekendrecept
Vlogman
Schotse bief stuk

Bereidingstijd: 20 minuten

Marineertijd: l-6 uur

Benodigdheden voor 4 personen: 4 bicfstukken van 150 gram, 6 eetlc-
pels sojasaus, l eetlepel whisky, zwarte peper uit de molen, 200 gram
kleine champignons, 2 ectlepels citroensap, 2 gepelde tomaten '/2 thecle-
pel oreganopoeder of gedroogde blaadjes, 100 gram roomboter, zout,
enkele gewassen en gedroogde blaadjes veldsla of andijvie.

Benodigd keukengerei: kockepan met dikke bodem, vuurvaste schaal,
juskom.

Bereidingswijze: Vermeng de sojasaus met de whisky en een flinke
mespunt peper. Leg daar de bicfstukken in en zet de kom afgedekt ten-
minste l uur op een koele plaats.
Was, tegen het einde van de marinecrtijd van het vlees, de champignons
en verwijder daarbij de harde en donkere delen. Sprenkel het citroensap
over de champignons.
Verwijder het kroontje van de tomaten, snijd ze overdwars door en strooi
de oragano op de snijvlakken.
Smelt 20 gram van de boter en laat de tomaten daarin even zacht worden.
Neem ze uit de pan en bewaar ze op een warme plaats. Smoor in de
gebruikte boter de champignons op een laaggedraaide warmtebron.
Bestrooi zemet wat zout. Doe een deksel op de pan. Verwarm een vuur-
vaste schaal.
Neem de biefstuk uit de marinadc en laat ze even uitdruipen. Dep het
vlees droog met keukenpapier. Smelt in de koekepan de rest van de boter
en bak daarin het vlees zodra de boter heet is; op een hooggedraaide
warmtebron wordt het vlees in onevcer 6-7 ninuten aan twee zijden bruin
gebakken. Druk het vlees met de bolle zijde van eenlepel plat tegen de
bovem van de koekepan als de biefstuk iets meer gaar moet zijn.
Leg de biefstukken als ze mooi bruin van kleur zijn op de voorver-
warmde vuurvaste schaal. Blus de hete boter af met de marinadc en 4
eetlepels water. Laat de jus even opkoken. Giet wat jus over de biefstuk-
ken en geeft de rest er apart bij.
Gameer het vlees met de halve tomaten, de champignons en enkele
blaadjes andijvie of veldsla. Serveer bij het vlees gebakken aardappelen
of frites en stokbrood.

Wijntip: Bij deze biefstukken smaakt een rode bordeauxwijn uitste-
kend. Dit kan een eenvoudige volle wijn zijn of een 'chatcauwijn', zoals
een St. Emillion of een Pomerol.

Tip van de kok: Bak biefstuk altijd in een pan met dikke bodem. Laat de
pan en de boter goed warm worden en bak het vlees op dehooggedraaide
warmtebron eerst aan de ene en daarna aan de andere zijde mooi van
kleur; de biefstuk blijft dan van binnen mooi rood. Wanneer de biefstuk
bij aansnijden roze moet zijn, wordt het vlees iets langer op een lager
gedraaide warmtebron gebakken.
Gameer de biefstuk eventueel met een klontje boter.
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Hengels por t
Snoekbaars
De hcngclaarsvcreniging 'de Snoek-
baars' hield in de Berkel bij Zwiep de
vierde competitiewedstrijd voor de
seniorleden. In totaal deden er 22 vis-
sers mee waarvan er zes geen of on-
dermaatse vis vingen. De rest ving 88
vissen met een totale lengte van 18
meter 20. De uitslagen waren als
volgt: l J. Groot Jebbink 12
stuks-2,96 meter, 2 R. Golstein, 15
stuks-2,73 meter, 3 D. Weustenenk,
14 stuks- 2,36 meter. De grootste vis
werd gevangen door W. Vreeman. De
lengte bedroeg 46 cm. De volgende
wedstrijd vindt plaats op woensdag
14 jul i in de Berkel.

Zwemmen
Diploma's
Suzan Sonneveld keek zaterdagmor-
gen blij verrast toen zij uit handen van
NRZ afgevaardigde, de heer D.W
Leeuwekamp uit Apeldoorn een fraai
boeket bloemen in ontvangst mocht
nemen. Dit gebeurde direkt na afloop
van het diplomazwemmen dat die
morgen in het zwembad ' In de Den-
nen' in Vorden plaats vond. Suzan
kreeg deze bloemen niet alleen van-
wege het feit dat alle kandidaten
slaagden maar bovenal, zo vond
Leeuwehoek, waren de kandidaten
meer dan uitstekend voorbereid ge-
zien het hoge zwemniveau dat in de
verschillende categorien werd gebo-
den. Badmcester Martin Westerik on-
derstreepte dit nog eens bij de diplo-
mauitreiking waarbij vele ouders aan-
wezig waren.
De geslaagden voor het Diploma A
zijn Maaike Draayer, Hanneke
Kamphuis, Gijs Klein Heercnbrink en
Marbes Meulenbroek. Diploma B:
Joke Kemna, Pim Brouwer, Marloes
Beek, Bernadet te Velthuis, Ilse Lim-
pcrs, Elske Hartelman, Jorien Steen-
blik, Marjolein Pennings, Madeion
Bijen, Pauline Teunissen, Hanneke
Luijk en Ellen Waenink. Basis: Inge
Stcenblik, Marjolein Vriclink, Maris-
ka Brinkerink, Claudia Reinders,
Nienke Welleweerd en Maaike
Draayer. Zwemvaardigheid I: M.
Wiggers, M. Hartman, M. Berenpas
en J. Berenpas. Zwemvaardigheid II :
J. Besscling en B. Cruijsen. Zwem-
vaardigheid III: A. Nieuwcnhuis.
Plankspringen: K.van Gemmert en A.
Nijenhuis. Snorkelen: R. Fransen, P.
Fransen, N. te Vaarwcrk, J. Lcycnaar'
A. Besselink, L. Koren en S. Elbrink.

Z wem vierdaagse
In het Vordensc zwembad ' In de Den-
nen' wordt eind juni voorde 21e keer
een zwemvierdaagse gehouden. Te
beginnen op maandagavond 26 juni
en eindigend op vrijdag 30 juni. Er is
een extra dag ingepland in geval dat
de weersomstandigheden het laten af-
weten. Men kan zich voor dit zwem-
fcstijn vanaf heden opgeven aan de
kassa van het zwembad.

Duivensport
PV Vorden
Leden van PV Vorden hebben zater-
dag 3 juni aan een tweetal wedvluch-
tcn deelgenomen. De eerste vlucht
was vanaf Montargis over een afstand
\an 523 kilometer. De uitslagen wa-
ren als volgt: G.J. Oldenhave l , 2, 3,
1 1 , 1 7 , 20; Mevr. Oldenhave 4 en 12;
W. Oldenhave 5, 6, 10; A.A. Jurriens
7 en 18; C. Goedhart 8 en 14; T. Wes-
selink 9 en 16; C. Bruinsma 13; M.
Olyslagcr 15 en H. Stokkink 19. Ver-
der werd zaterdag 3 juni deelgenomen
aan een vlucht vanaf Arras over een
afstand van 318 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: C. Bruinsma l , 8,9,
l l, 14; W. Oldenhave 2; H.A. Eykcl-
kamp 3, 19; A.A. Jurriens 4; H. Stok-
kink 5, 6, 13, 15, 18; Mevr. Oldenha-
ve 7, 10, 12, 17,20; T. Wesselink 16.
Afgelopen zatcrddag stond er een
wcdvlucht vanaf Sint Qucntin over
een afstand van 329 kilometer op het
programma. De uitslagen waren als
\ . > l g t : M. Olyslagcr l, 17; H.A. Ey-
kelkamp 2; W. Oldenhave 3, 14, 15;
r. Bruinsma 4, 5, 10, 11, 13, 19, 25;
Mevr. Oldenhave 6, 16, 18; H. Stok-
k i n k 8, 17, 20, 22; A.A Winkels 12;
\ .A.Jurricns 23; Dc.dc Bcus 24; G.J.
'Idcnhavc 9, 21. Voorts werd deelge-

nomen aan een wedvlucht vanaf St.
Vincent over een afstand van 1100 ki-
lometer. Hier waren de uitslagen :
G.J. Oldenhave l, 3, 4, 5, 8,9, 10, 11;
mevr. Oldenhave 2; W. Oldenhave 7
en C. Goedhart 6.

D a m m e n
DCV
Voor de achtste keer werd in het
Pinkstcrweekeinde in zaal „de Buur-
man" een wedstrijd gespeeld tussen
een Vordcns dam team en een team uit
Berlijn. De eerste wedstrijd eindigde
in een 7-7 gelijkspel. Overwinningen
van Gerco Brummelman, Daan te
Riele en Erik Dorresteijn werden
gekompensecrd met nederlagen van
Mike Voskamp, mark Klein Kranen-
bargen Henk Esselink.
Op Pinkstermaandag viel de uitslag
ruim uit in het voordcel van Vorden:
11-3. Gerrit Boom en Gerrit Wassink
joegen - in goede tot gewonnen stand
- hun tegenstander door de vlag,
nadat Mark Dorresteijn en Nico Klein
Krancnbarg al vrij snel de winst had-
den laten aantekenen. Dirk van Dijk
profiteerde van een blackout van zijn
tegenstander, die zijn dam onnodig
weggaf.
Het plan bestaat om volgend jaar een
tcgenbezoek te brengen, wederom in
het Pinkstcrweekeinde.

Paardesport
Graafschap
Op 5 juni werd in Geesteren het con-
cours hipique gehouden voor paarden
en ponies. Door LR en PC 'De Graaf-
schap' werden de volgende prijzen
werden behaald: Lilian Cuppers met
Horinocoflow eerste prijs Z l-dres-
suur met 182 punten. Suzan Groot
Jebbink met Efanie eerste prijs M2-
dressuur met 167 punten. Annie Kor-
negoor met Fanta zesde prijs Ml-
dressuur met 160 punten. Evelien Gr.
Roessink met Gideon eerste en
tweede prijs B-dressuur met 174 en
176 punten. Anita Wolsink met Va-
lentina eerste prijs B-dressuur met
179 punten. José Brinkerhof met Mr.
Itty twee keer een derde prijs L-dres-
suur met 164 punten. Simone Baauw
met Ile de Solein een vierde en een
vijfde prijs 163 en 164 punten. Nikki
Wocstenenk met Igor een eerste prijs
en een tweede prijs L-dressuur met
165 en 164 punten. Inge Regelink met
Lady eerste prijs M-springen en een
eerste prijs L-dressuur met 159 pun-
ten. Jessica peppelenbosch met Kelly
tweede prijs L-springen. Rinie Heu-
velink met Gorby eerste prijs B-sprin-
gen. Janneke Heuvelink met Polly
eerste prijs B-springen. Op 7 juni be-
haalde Simone Blaauw het hanja een
tweede en vierde prijs in de L-dres-
suur met 172 en 164 punten. Inge Re-
gelink behaalde met Lady op 10 juni
in Lochcm de eerste prijs M-springen.
Op 11 juni bij het concours in Zelhem
voor ponies werden de volgende prij-
zen behaald: Rinie Heuvelink met
Groby tweede prijs M2-dressuur met
163 punten. Anncmarie Garssen met
Fiury tweede prijs B-dressuur met
167 punten. Femma Regelink met
Lady derde prijs L-drcssuur met 161
punten. Femma Wesselink met Sky
vijfde prijs L-dressuur met 162 pun-
ten. Janneke Heuvelink met Polly eer-
ste prijs B-springen.

Wielersport
RTV
Afgelopen weckend waren de renners
van de RTV in verschillende wedstrij-
den succesvol. Vooral de jonge ama-
teur Edwin Maalderink uit Warnsveld
maakte in de wedstrijden een sterke
indruk. Op 7 juni reed hij bij eeen
wedstrijd in Leusden al mee in de
kopgroep. Daarvan reden er op het
eind van de wedstrijd drie man weg.
Winnaar werd Theo Franken uit Bar-
nevcld. Edwin Maalderink wist in de
eindsprint een achtste plaats te beha-
len.
Drie dagen later - zaterdag 10 juni -
was Edwin Maalderink één van de
smaakmakers in de Ronde van Stecn-
deren. Door al vlot in het begin van de
koers weg te springen met Rudi Fri-
king (Zutphen), Joop Harbers (Aal-
ten) en Theo Ebben (Zetten) en een
voorsprong op te bouwen die de hele
wedstrijd rond de twintig seconden
schommelde. Deze drie man krgen la-
ter - na een indrukwekkende achter-
volging - gezelschap van Jan Wee-
vers (Vorden), terwijl Frinking terug-
viel uit de kopgroep en later zelfs de
strijd moest staken en ook Harbers het
tempo niet mer kan bijbenen. Door de
regen werd het peloton uitgedund tot
24 man. De drie koplopers wisten
echter van geen ophouden en gingen
onverdroten door. Toen kwam het be-
kende spelletje van de twee RTV-ers

om door het plaatsen van demarrages
de eenling - Theo Ebben - uit het wiel
te rijden. Maar deze renner wist van
geeen wijken enzo ging het met z'n
drieën de laatste ronde in. Terwijl de
RTV-aanhang hoopte op een over-
winning van een van de twee, was het
toch Thoc Ebben die in de eindsprint
de RTV-ers de baas bleef. Edwin
Maalderink werd tweede, terwijl Jan
Weevers de derde plek voor zich opei-
ste.
Bij de veteranen in de Ronde van
Steenderen stond voor het eerst - na
zijn overgang van de Amateurs-B
naar de veteranen - Rudi Peters aan
de start. Rudi Peters is na zijn valpar-
tij in de clubkampioenschappen en in
Hierden nog lang niet de oude. Win-
naar in Steenderen bij de veteranen
werd Rbert Hoffmann sr. voor Sies
van de Velde en Frans Havenaar
(Warnsveld). Rudi Peters werd hier
10e.
Zondag 11 juni stond Edwin Maalde-
rink al weer aan de start van de Ronde
van Nuland. Na de klasscmcntsprints
reed hij in gezelschap van Neils Smits
(Drunen) en Hans Voorn (Hilversum)
flink door en kregen een voorsprong
die ze tot het eind niet meer uit handen
gaven. Helaas kon hij het in de eind-
sprint niet afmaken, want Nels Smits
werd eerste, Hans Voorn tweede en
Edwin Maalderink derde. Maar deze
jonge amateur-A heeft laten zien op
dit moment - ondanks zijn studie - in
een blakende vorm te verkeren. Nieu-
weling Jaldcrt Steenblik (Hengelo)
reed zondag in Ouderkerk aan de
Amstel. Hier reden drie renners weg
uit het peloton en maakten de verdere
koers. Winaar werd Vincent van de
Kooy (Leiden) terwijl Jaldcrt Stcen-
blik in de sprint van het peloton een
12e plek wist te bemachtigen.

V o 11 e y b al
Afsch^kwedstrijd
voor^mis Bosman
en N out van Houte
Ter gelegenheid van het afscheid van
trainer/c^ch Louis Bosman en mana-
ger Noi^fcan Houte van het eerste da-
mesteanWan Dash-Sorbo wordt don-
derdagavond een afscheidswcdstrijd
gespeeld in sporthal 't Jebbink. Hier-
bij zullen zowel de speelsters van het
huidige eerste damestcam als alle
oud-dames I speelsters van de afgelo-
pen vijfjaar in actie komen.

Voornekamp en de
Zeilers winnen
stratenvolleybal
De afgelopen weken is er bijna iedere
avond gevolleybald in de sporthal.
Van maandag 29 mei tot en met vrij-
dag 9 juni werd voor de 13c keer het
Rabo-Dash stratenvolleybal gehou-
den. Veertig teams hadden zich inge-
schreven en streden om de wisselbc-
ker. Alle avonden was het in de sport-
hal een gezellige bedoening. Na de
eerste ronde gingen uit elke poule de
twee beste teams over naar de A-pou-
le. De overige teams gingen naar de
B-poule. Afgelopen vrijdag werden
de laatste wedstrijden gespeeld. Er
was een aantal zeer spannende wed-
strijden die ook voor het publiek aan-
trekkelijk waren om naar te kijken.
Namens de Rabobank reikte Reinier
Klein Brinke de prijzen uit. Uitslag
A-poule: 1. Voornekamp I, 2. Frce
Wheel, 3. Deldcn I. B-poule: 1. Zei-
lers, 2. Ganzen & co, 3. Stator.

Motorsport
Achtkastelenrit
De Vordensc auto- en motorclub 'De
Graafschaprijdcrs' hield zondagmid-
dag de Achtkastelenrit. Er kwamen in
totaal 32 equipes aan de start. Start en
finish van deze door Erik en Marco
Klein Recsink en Louis de Boer uitge-
zette rit was bij 'Crazy Stcakhouse'
aan de Ruurlosewcg te Vorden. De rit
telde tevens mee voor het provinciaal
kampioenschap van de KNMV afd.
Gelderland. De lengte bedroeg 51 ki-
lometer.
Na afloop reikte Bert Regelink aan de
volgende rijders de prijzen uit:
A-Klasse: l R. Plat, Scheemda 97
strafpuntcn; 2 H. Sijpkcs, Stadskanaal
97; 3 H. Cortumme, Toldijk 122. B-
Klasse: l P. Reinders, Zutphen 194; 2
J. Talan, Musselkanaal 231; 3 G. Sic-
mes, Zutphen 239. C- Klasse: l J.
Slagman, Vorden 102; 2 M. Maalde-
rink, Toldijk 103; 3 S. Paulusma,
Leeuwarden 161. Teams: A-klasse: l
'De Graafschaprijdcrs' Vorden 28

punten; 2 MAC Zutphen 25. B-klas-
se: l Mac Zutphen 28; 2 'De Graaf-
schaprijders', Vorden 24; 3 Vamac
Varsseveld 20 punten. C-Klasse : l
'De Graafschaprijdcrs', Vorden 29; 2
Vamac Varsseveld 25 punten.

Avondvierdaagse
voor toerrijders
In samenwerking met de motorclubs
uit Harfscn, Neede en Borculo houdt
de VAMC 'De Graafschaprijdcrs' uit
Vorden een avondvierdaagsc v ooi-
toerrijders. Woensdagavond 14 juni
vertrekken de deelnemers voor de
tweede etappe vanaf het clubhuis van
'De Graafschaprijdcrs' aan de Ruur-
loscweg in Vorden richting Nccdc.
Een dag later staat de etappe Nccde-
Borculo op het programma gevolgd
op 16 juni door de rit vanui t Borculo
naar Harfscn de plaats waar de avond-
vierdaagsc dinsdag begint. Voor deze
tocht hebben zich in totaal ruim 80 rij-
ders opgegeven die elke avond tussen
de 80 en 100 ki lometer zu l len afleg-
gen.

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel inde
Wehmc.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

14 HSV de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie senioren

14 ANBO, Klootschieten b i j ' t Oldc
Lettink

15 VVV Spookrit per fiets
19 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
19-22 Avondvierdaagse gym Sparta
20 Soos Kranenburg, Bezichtiging

Antoniuskcrk
20 SursumCorda, Marktplein,

Stertocht
20 VWHuifkartocht
20 VVV Bezichtiging Pinctum
21 ANBO, Klootschieten bi j ' t Oldc

Lettink
22 HS V de Snoekbaars, onderl inge

kompetitie jeugd
22 VVV Spookrit per fiets
23-24 OranjcfccstWildcnborch
25 HSV de Snoekbaars, Astrijd

Hcngclo/Gorssel/RuuTKV Vorden
26 VVV Rondleiding Kasteel
26-30Zwemvierdaagse ' Inde

Dennen'
28 Bejaardcnsoos Vicrakkcr
28 HSV de Snoekbaars,

kompetitie senioren
28 Welfare handwerken, Wchmc
28 ANBO, Klootschieten bij 't Oldc

Lettink

JULI:
ledere dag SWOV Open Tafel inde
Wehmc.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

4 Soos Kranenburg
5 ANBO Klootschieten bij ' tOldc

Lettink
6 HSV de Snoekbaars,

Jcugdwcdstrijd
12 ANBOKlootschictenbij ' tOlde

Lettink
13 HSV de Snoekbaars,

Jcugdwedstrijd

Wi
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Bcatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldcnscweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vbllenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 2466

DcDocschot
Het Stroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
De Laegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoctinkhof
Voornekamp
Leem goor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

S. v. 's-Cravenzandcstraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGclreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Teunissen, J ulianalaan 12, tel. 2960

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenwec

Wilhelminalaan
Emmaplein'
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 3872

B.Gallécstraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurlosewcg

Dorpsstraat
Decanijcwcg
Zutphenseweg
Grocncwcg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 3012

Het Jebbink
De Boon k
HetElshof
De H aar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
H et Vogel bosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk

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

Concert I esc I kapel en Mannenkoor op 24 juni in Vorden:

Benefietconcert voor restauratie kerk

Het Vordcns Mannenkoor en de leselkapel geven op zaterdagavond 24 juni een benefietconcert in de Christus Koning-
kerk in Vorden. De opbrengst van het concert komt ten goede aan de restauratie van de dorpskerk in Vorden. Het dak van
de Dorpskerk in Vorden wordt op dit moment onder handen genomen en een speciale geldwervingscommissie is bezig om
door middel van allerlei activiteiten 500.000 gulden bijeen te brengen voor de restauratie. Voorverkoopadressen voor het
concert: Drukkerij Weevers, Nieu\\\stad30, Vorden en Slagerij Rodenburg, Dorpsstraat 32, Vorden.



GESLAAGD?
Geef een pen cadeau

NU GRATIS GRAVEREN

LOGA
Raadhuisstraat^ - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voor de deur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

De

AVOND-
VIER-

DAAGSE
Aanvang
18.30 uur.

ZONDAG VADERDAG!!
Verwen hem met een boek:

Mart Smeets,
Stukken beter f 17,90

Harry Vermeegen,
Ballenjongen f 17,95

John Grisham,
De Rainmaker f 39,95

Ludlum,
De Daedalus dreiging f 39,90

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voor de deur.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: Ford Escort
1300, APK 3-96, tel. (05752)
3234.

• TE KOOP: Off the Road
Yamaha XT 250, tel. (05752)
3234.

• TE KOOP: Escort Bravo
'89 in zeer goede staat, tel.
(05752) 1845.

• TE KOOP: Volvo 340 L.
Wegens omstandigheden.
Blauw. Bouwj. 1985. Auto-
maat. Mooie staat, f 3950,-
Tel. 05750-26414.

• Woningstichting Thuis
Best. Te huur aangeboden:
Garagebox aan de Enkweg
nr. 2 te Vorden per 1-7-
1995. Huur per maand f 55,-
Tel. 05753-1460.

• TE KOOP: Massey Fer-
guson tractor 135-8S. Op-
geknapt en overgespoten.
Tel. 05752-2891.

• TE KOOP: 4-persoons
ruime bungalowtent. Z.g.a.n.
Vijf keer gebruikt. Tel.
05752-2960.

• TE KOOP: 10m3 open-
haard hout en 4-pits Atag
gasfornuis met oven. P.R.A.
Zents. Tel. 05752-6723.

• TE KOOP: tuinmolen-
tjes. L.G. Meijer. Tel. 08347-
84865.

• TE KOOP: oude en nieu-
we aardappelen. Koolplan-
ten, sla, andijvie en tomaten-
planten. Volop bloemkool. A.
Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

• Dagelijks verse aardbei-
en te koop. Larenseweg 4,
Vorden, tel. (05752) 3349.

• TE KOOP: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6408.

• TE KOOP: nest Berner
Sennenpups. Vader: Berner
Sennen. Moeder: Berner
Sennen / Herder. Ingeënt en
ontwormt. Geboren 11 -5-'95.
Tel. 05736-1351/1244.

MEPHSHIM
^s^friKLESsir

DE SPORTIEVE
WANDELSCHOEN VOOR
DE HELE FAMILIE
- Vervaardigd uit eerlijke materialen
- Zuiver schuimrubberen tussenzolen
- Rondom gepolsterd

lESEN
^ÖWEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
te!:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel:05752-3006
's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Zaterdag 24 juni a.s.

12.45 uur Ballonoptocht vanaf Nijlandweg.
13.00 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna volks- en kinderspelen.
Groot springkussen voor de kinderen.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni speelt TAO in
de kapel: „Gebonden groentesoep met balletjes".
Aanvang 20.00 uur.

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Balkhout 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.

Balkhout 50 x 150, L 6 m 4,50 p.m.

Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.

Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st.

Buitenvelderweg 1 - Ruurlo-Tel. (05736) 1577.
Prijzen incl. B. T. W.

GARANT SPORT

^^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel'08347-81 378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

te!:05752-3006

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

GEMEENTE
VORDEN
Wet Milieubeheer/
Algemene Wet Bestuursrecht

Openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 16 juni 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer A. A. Walgemoet
straat en huisnummer: Deldenseweg 11
postkode/gemeente: 7251 PN Vorden
adres van de inrichting: Deldenseweg 11 te Vorden

om:
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met vrouwelijk jongvee
en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteloj
door: m
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het onwerp-besluit

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

denkingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 28 juli 1995.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 13 juni 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
buro milieu, tel. (05752) 7483 (doorkiesnummer),
fax (05752) 7444

Vakantie
gesloten van 25 juni
tot en met 10 juli a.s.

Kapsalon
G J. Beerning

Raadhuisstraat 11
Vorden

Tel. 1462

2 BOS BLOEMEN 8,95

2 BEGONIA's
voor de kamer

10,-

4 GERANIUMS

10,-
5e GRATIS

ZONDAG VADERDAG!!
Eenmalige pocket-editie

Dr. L. de Jong:
HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN IN DE

TWEEDE
WERELDOORLOG

Een allesomvattende
beschrijving van de

Tweede Wereldoorlog.
29 banden,

18.000 pagina's;
rijk geïllustreerd

f395,00.

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voor de deur.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

19 juni a.s.

start de

AVOND-

VIER-

DAAGSE.

ZONDAG VADERDAG!!
Verwen hem met een boek:

OP DE VLUCHT VOOR
HET WATER

Kroniek van een bange
week in Gelderland,

f 14,75

GELDERLAND IN
DETAIL

Een prachtig beeld van de
rijke historische erfenis, de

schoonheid van het
landschap en de

bruisende gezellige steden
in deze prachtige

provincie.
Een prachtig 200 pagina's
tellend fotoboek in 3 talen.

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voorde deur.

Restaurant
Zutphensewcg l -Vorden

Tel. (05752) 4222

ALTIJD
GOED

ZOND A G VA DERDA G!!

AKTIE!
Diskettes 3,5" HD/DD,
2e doosje halve prijs

AKTIE!
Buroset, perforator,

nietmachine, cellotapehouder,
schaar en ontnieter

f 13,50

AKTIE!
Pentel rollerbal, vulpotlood en

lineaal
f6,75

AKTIE!
Telefoon klappers 10%

KORTING

AKTIE!
Bij aankoop bal/vulpen

GRATIS graveren.

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voor de deur.

Lia kan nooit meer gewoon eten. Geen ont- f^ •• •• •• •
bijt, geen lunch, geen diner, niks. Zij is ••••kb f
totaal afhankelijk van kunstmatige voeding. Kj| |̂  Jg | B
De Lever Darm Stichting helpt mensen als
Lia en de 2 miljoen andere Nederlanders
met maag-, darm- en leverziekten. Daarbij is GIRO 2737
uw hulp onmisbaar. Steun ons daarom met De Nederlandse Lever Darm Stichting,
uw gift. Postbus 430,3430 AK Nieuwegein.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Collecte Lever en
Darmstichting
i n de week van
25 juni t/m 1 juli

JUBILEUMSPEKTAKEL

MUZIEKSCHOOL REGIO ZUTPHEN

Cadvcrlentiri

Geknipt
voor

DORPSCENTRUM VORDEN
vrijdag 16 juni - 20.00 uur

Kaarten a 10,00 bij het Dorpscentrum

Een kado voor vader moeilijk?
Wat dacht u van:

* tuinfakkels

* sproeimaat

* rollerpen

* vader- of opa kop en schotel

* lektuurbladen

*CD

* CD bon met unieke prijsvraag

(ook leuk voor een 'geslaagde')

enz, enz

Natuurlijk bij

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 JJ

SUE ;RS DORPSSTRAAT IS
7261 BA VOROEN

TEL. 05752 3566



ZATERDAG 24 JUNI

VORDENS
MANNENKOOR

IESELKAPEL

in de Christus Koning Kerk
Vorden

AANVANG 20.00 UUR ENTREE 10,00
Voorverkoopadressen: DRUKKERIJ WEEVERS, Nieuwstad 30, Vorden en SLAGERIJ RODENBURG, Dorpsstraat 32, Vorden

ten bate van de restauratie van de Dorpskerk
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