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Henk van Ark teleurgesteld in gemeente Vorden

Restauratie molen "De Hoop"
lijkt voorlopig van de baan

W E E K E N D D I E N S T E N

Henk van Ark is bijzonder teleurge-
steld in de gemeente Vorden. Vorige
week kreeg hij het bericht dat het
college van burgemeester en wet-
houders voorlopig geen geld wil
uittrekken voor de restauratie van
molen "De Hoop" aan de Zutphense-
weg. Mede-eigenaar Henk van Ark
had bij het college een verzoek tot
voorfinanciering ingediend. Voor
Van Ark was dit de laatste strohalm
voor een snelle restauratie van de
molen die sinds september vorig
jaar nog slechts drie wieken heeft
en al ruim drie jaar stilstaat. "Ik
zou niet weten wat ik nu nog moet
doen", aldus een radeloze Henk van
Ark. "Op dit moment kost het al
zo'n 150.000 gulden om de molen te
laten restaureren. Ik vrees dat dat
bedrag over enkele jaren twee keer
zo hoog zal zijn. Een molen moet
gewoon draaien. Dat is het beste. Nu
de molen stilstaat zie je ook dat er
zich steeds meer kraaien in de mo-
len nestelen. En die kraaien die
trekken al het stro eruit. Alles bij el-
kaar zou het een hele slechte zaak
zijn als er de komende jaren niets
aan de molen gedaan wordt".

De wiek die vorig jaar van de molen
werd afgehaald was totaal verrot. Naast
een nieuwe wiek en een roede moet
"De Hoop" ook nodig een verfbeurt heb-
ben. Henk van Ark heeft het gevoel dat
hij met de rug tegen de muur staat.
Van Ark: "Ik kan geen kant op. De mo-
len is een rijksmonument. Om in aan-
merking te komen voor een subsidie
moet ik dus aankloppen bij de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg. De
Rijksdienst heeft hiervoor per gemeen-
te een budget vastgesteld maar het pro-
bleem is dat dit budget in Vorden al
verdeeld is tot het jaar 2003. Dit bete-
kent dus dat wij pas op z'n vroegst in
2003 een subsidie van het rijk kunnen
krijgen. En daar kunnen we dus niet
opwachten".
Vandaar dus dat Van Ark bij de ge-
meente Vorden aanklopte voor een
voorfinanciering. "Helaas krijg ik daar
nul op het rekest terwijl de provincie al
wel een subsidie van dertig procent
van de restauratiekosten had toege-
zegd. Helaas gaat deze subsidie nu ook
niet door omdat de provincie als voor-
waarde stelt dat ook de gemeente een
subsidie toekent. En daar kan ik me
dus zo kwaad over maken. Vooral als ik
dan in het gemeentenieuws lees dat de
gemeente vorig jaar 369.000 gulden
minder heeft uitgegeven dan begroot
en dit bedrag toevoegt aan de reserve
eenmalige bestedingen. Waarom stel-
len ze dat niet beschikbaar voor de res-
tauratie van de molen?", vraagt Henk
van Ark zich af.

Avondopenstelling
Gemeentehuis voor
reisdocumenten
en rijbewijzen
Op dinsdag 17 juni 1997 is het ge-
meentehuis van 18.30 tot 21.00 uur
geopend, uitsluitend voor het 'ver-
krijgen van reisdocumenten en rijbe-
wijzen.

De heer H.W. Annevelink van de ge-
meente Vorden laat weten dat het alle-
maal niet zo eenvoudig ligt. "De ge-
meente Vorden geeft al zeker tien jaar
geen geld meer uit aan rijksmonumen-
ten. We beperken ons tot de gemeente-
lijke monumenten. Daarom konden we
ook niet ingaan op het verzoek van de
heer Van Ark. Want als je daar "ja" te-
gen zegt dan moetje een volgende keer
tegen iemand anders ook "ja" zeggen.
Het gemeentebestuur is van mening
dat je wat dat betreft één lijn moet
trekken", aldus de heer Annevelink.
Eind 1995 heeft de overheid besloten
om naast het reguliere budget 275 mil-
joen extra beschikbaar te stellen. Dit
bedrag is uitgesmeerd over een aantal
jaren en in 1997 zal er ongeveer 50 mil-
joen gulden worden uitgekeerd. Maar
ook daarvoor komt de heer Van Ark op
dit moment niet in aanmerking. "Het
rijk stelt aan zo'n subsidie allerlei
voorwaarden" , legt Annevelink uit.
"Zo moet onder andere het plan van
aanpak van de restauratie bekend zijn
en de subsidiabele kosten zijn vastge-
steld. En zover^fci ze bij de Rijksdienst
voor MonumenWizorg nog niet".

Om het allemaal nog iets ingewikkel-
der te maken, is er deze week een nieu-
we subsidieregeling voor restauaraties
van Rijksmon^fcenten in werking ge-
treden. AnnevIKk: "Dit houdt in dat
het rijk voor gemeenten met minder
dan honderd Rijksmonumenten met
ingang van het jaar 2003 geen rechtst-
reekse budgetten meer reserveert. De
budgetten worden vanaf dat jaar on-
dergebracht bij de provinicie en onder
die regel vallen wij dan ook, aangezien
Vorden in totaal 44 Rijksmonumenten
heeft. Het nadeel van deze nieuwe sub-
sidieregeling is dat wij als gemeente
steeds minder te zeggen hebben over
waar de subsidies naar toegaan. Wij
kunnen als gemeente nog wel aange-
ven welke restauraties in Vorden onze
prioriteit hebben, maar dan is het nog
steeds afwachten wat de provincie met
het budget doet. Het geld kan dan net
zo goed naar een rijksmonument in
een andere gemeente gaan die hoger
op de prioriteitenlijst van de provincie
staat".
Annevelink sluit niet uit dat in de toe
komst het gemeentelijk standpunt ten
aanzien van subsidies aan Rijksmonu-
menten wordt herzien. "Er gaan steeds
meer geluiden op om het gemeentelij-
ke standpunt ter discussie te stellen.
Daarom is het de bedoeling om nog dit
jaar met een notitie te komen en het
gemeentelijke standpunt eens tegen
het licht te houden. Het nadeel van het
huidige beleid is namelijk dat een
rijksmonument als korenmolen "De
Hoop" een subsidie van de provincie
dreigt mis te lopen omdat wij geen ge-
meentelijke subsidie toekennen. Het is
de bedoeling dat de notitie nog dit jaar
behandeld wordt door de gemeente-
raad", aldus de heer Annevelink.

Nü boeken
is geld besparen!
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Hervormde Gemeente
/.omlag 22 j u n i 10.00 uur Gezinsdienst in N cd.
Hervormde Kerk. Voorganger: Ds. HA Speelman.
Afscheid kinderen van de Zondagsschool/Kinder
nevendienst.

Hervormde kerk Wichmond
'/.ondag 22 jun i 10.00 uur ds. RA. van Oosten,
Warnsveld.

Gereformeerde Kerk Vorden
'/.omlag 22 juni 10.00 uur Gezinsdienst N.H. Kerk.
Voorganger: Ds. HA Speelman: 19.00 uur Ds. HA
Hoorn uit Bredevoort.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
'/,aürdag21 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
/.omlag 22 juni 10.00 uur Woord- en Communie-
dienst.

R.K. Kerk Kranenburg
/.atcnlag 21 jun i 18.30 uur Eucharistieviering.
/.ondag 22 j u n i 10.00 uur Eucharis t ievier ing
ni.m.v. Canteimis Domino.

Weekendwacht Pastores: 22-23 jun i Pastoor
J. Lamers, Ruurlo. Tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 21-22 juni dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 u u r e n van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dring^^e visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die nl^lot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 21-22 juni tot 12.00 uur WA Houtman,
Vorden, tel. (0575) 35 25 33. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag^^ zondag 11.30 -
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht) .
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

Praktijk verloskundige Ria Haggenum-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige /aken op afspraak.
Tel. (0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via t e l e foonnummer
06-8806 (20 c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Hum voor //nmvcrp/i ' .niiig 24 uur per dag, le l . (0575)
51 64 63.

W'iiHm\t'i/k t e l . (0543)

Pedicure
I.. I 'vers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokk ink-
Kastee l . tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Tnidy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 u u r , wo. 1 8.00- 1 9.00 u u r .

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor. Raadhuis-
s t raa t . Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, te l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruur lo , te l . (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 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. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B. O. S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel . 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmen ng melden bij SWOV.



Plannen
om uw huidige

huurwoning te kopen?
U twijfelt nog tussen blijven

huren en kopen?

Kom dan eens praten met de hypo-

thcckadviseur van de Rabobank.

Die kan u meteen vertellen hoeveel

hypotheek u kunt

krijgen en wat de maandelijkse kos-

ten daarvan zijn.

l )an weet u precies of kopen

voor u ook aantrekkelijk is.

Voor kopers van woningen van •

Woningstichting Thuis Best geldt

nu een extra aantrekkelijke rente.

Bel voor meer informatie
(0575)557801 of maak een
afspraak met één van onze
hypothcekadviseurs,
mevr. GJ. Oosterveld
of de heer M.M. van der Heijdc

Met de hypotheekadviseur
van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

3 Kaaps violen
2 bOS bloemen naar keuze

Kamerconifeer
VOLOP TUINPLANTEN

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Erica i's voor haar Johan gezwicht;
daarom gaat de winkel vrijdag om 18.00
dicht!
Want dat /s de dag dat ze trouwen gaat
en op haar feest komen wij niet graag te laat

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Gepaneerde
schnitzel

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

magere runder-
priklapjes

500 gram f6,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Magere schouderham

100 gr. f 1,25

Gebraden gehakt 100 gram f 1,25

Boterhamworst 100 gram f 1,25

Zure zult 100 gram f 1,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85
MARKTAANBIEDING

bami of nasi

1 kilof6,25

MAANDAG DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8,95

4 slavinken + 4 boeren-
gehaktschnitzels

f8,95samen

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

Een geslaagde barbecue?
Wij zorgen er voor!

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

'BRIDGE-HOUSE'
Marion de Groot, Scheggertdijk 4, Almen

Vrijdags en zaterdags geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle andere dagen na telefonische afspraak

tel. (0575) 43 16 63

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

Kom kijken in onze showroom en tuin, voor een grote keuze
stoelen, deckchairs, tafels en banken.

Alles uit voorraad leverbaar

• Te koop: dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden, tel. (0575) 55 33 49

• 't Kwekertje De Rouv
horst heeft voor u int
santé planten, uit eigen KWe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Heeft u belangstelling
voor de Vordense gemeen-
tepolitiek maar bent u nog
niet actief? Bel D66 Mattie
Bakker, Vierakker 52 69 91;
Reinhard Nobel, Vorden 55 25
36; Dick Somsen, Wichmond
44 19 41

Urticö VA/|ipronc;

THERAPEUTISCHE LEEF-WERKGEMEENSCHAP
EN BIOLOGISCH-DYNAMISCH BEDRIJF

Reeoordweg 2 • 7251 JJ Vorden
Telefoon (0575) 55 34 59 • Fax (0575) 55 20 30

Deze week hebben we veel kaassoorten in de
aanbieding van jong tot oud.

Onze eigen jong belegen
boerenkaas

per 500 gram 7.45
Tevens volop verse groenten en fruit

Open: dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.00 tot
12.30 uur en vrijdags op de markt

BESTE PIEPERS VOOB U GESELECTEERD
vers van Hollandse bodem

DORE
oordappelen

fijn gekruide

BISTRO
aardappeltjes

Aanbiedingen
geldig van
16-6/21-6

bli besteding van f U0,= of meer GRATIS bosRADUS

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. H UITIN K
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Geopend ma. 10-18 uur; di. 8.30-18 uur; wo. 8.30-18 uur; do.
8.30-18 uur; vr. 8.30-20 uur; zat. 8.30-16 uur

Kom gerust eens bij ons
aan.

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GEVRAAGD:

BARHULP
voor de vrijdagavond en
zaterdag
leeftijd plm. 18 jaar.

Telefonische reactie (0575) 55 34 33
vragen naar Jaap of .Gerdien

ïndoor sport vorden
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Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon

Lars
HARMJAN

29 mei 1997

Herwin en Karin
Snelder-Jansen

Weth. Campermanstraat 19
7227 DS Toldijk

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Sander

Mark Bergenhenegouwen
en
Marion van Ditshuizen

gaan trouwen op 21 juni 1997 om
10.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de R.K. St. Antonius-
kerk te Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 79

l 7251 WK Vorden
l

15 juni 1997.

Sander is 49 cm lang en
weegt 3915 gram.

Henk en Ans Arfman &HHWiHH0ltM^^

Brinkerhof 20
7251 WR Vorden
Tel. (0575) 55 32 14

Ans en Sander rusten van 12.00
tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

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

Bij deze willen wij iedereen
bedanken die, op welke wijze
dan ook, ons 50-jarig huwelijk
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

D. Bargeman
G.H. Bargeman-

Ruiterkamp

Vorden, juni 1997
Ruurloseweg 53

Graag wil ik langs deze weg
de zeer velen bedanken die
zo lang na ons vertrek uit
Vorden zo duidelijk blijk gaven
van hun genegenheid voor
mijn vrouw in ons gezin na
haar overlijden. Zij voelde de
periode die zij samen kon
werken in de huisartsenprak-
tijk als het hoogtepunt in haar
verpleegstersloopbaan waar
zij vanuit Arnhem met voldoe-
ning op terug zag.

Nogmaals hartelijke dank, ook
namens onze kinderen en hun
gezinsleden.

W.N. Lulofs

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

JANTJE
LETTINK-TEERINK

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam,
D. Lettink

Vorden, juni 1997

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

19 juni

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur

Ivo Eykelkamp
&
Monika Leyenaar

gaan trouwen op vrijdag 27 juni 1997
om 10.45 uur in het gemeentehuis te
Zutphen.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in 't Wapen van 't
Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Ons adres:
Stokebrand 294
7206 EN Zutphen

gaan trouwen op zaterdag 28 juni
1997 om 11.00 uur in het gemeente-
huis te Voreretor

in naU bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
Het Kerspel 16
7251 CV Vorden

t
i
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Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.

Psalm 4.

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, vader en schoonvader

JACOB JAN SLAGER

op de leeftijd van 83 jaar.

J.S.E. Slager-Wijnand

C.A.W. Gnade-Slager
H.W. Gnade

Zutphen, 16 juni 1997
'Leeuwerikweide'

Correspondentie-adres:
C.A.W. Gnade-Slager,
Mozart 8
2681 KL Monster

De dienst van Woord en Gebed zal worden
gehouden vrijdag 20 juni om 13.30 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de dienst is er van 13.00 tot 13.25 uur gele-
genheid afscheid te nemen.

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

Op maandag 30 juni a.s. zijn wij

Dik Nijenhuis
en
Mini Nijenhuis-te Slaa

25 jaar getrouwd.

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in café-rest. 'De Keizers- |
kroon', Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

g Schoolstraat 21
l 7261 GH Ruurlo

J8szm^m2&&&&m2^^

Heden is van ons heengegaan, onze zorgzame
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

MARIA CHRISTINA
UENK-BOERSTOEL

WEDUWE VAN JOSEPH UENK

* 7 november 1915 t 11 juni 1997

Warnsveld: Th. Lubbers-Uenk
A.H. Lubbers

Giethoorn: G.M. Hamer-Uenk
W.J. Hamer

Stad Delden: A. Breukink-Uenk
J. Breukink

Klein- en achterkleinkinderen

Insulindelaan 26
7251 EK Vorden

Correspondentie-adres:
Bergkampweg 16
7231 CN Warnsveld

De begrafenis heeft 16 juni jl. plaatsgehad te
Vorden.

Heden is van ons heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

MARlAtlRISTINA
UENK-BOERSTOEL

WEDUWE VAN JOSEPH UENK

* 7 november 1915

Zutphen:

Vorden:

Vorden:

Zevenaar:

Zutphen:

Insulindelaan 26, Vorden

t 11 juni 1997

J. Lijftogt-Boerstoel

H.J. Uenk

J.G. Uenk

Ch. Boerstoel-Schröder

B. Vlogman
H. Bongers

Neven en nichten

Zie ons wachten aan de stromen,
Aan de oever der rivier.
Straks zal onze bootsman komen
En varen wij van hier.

Heden ging van ons heen onze lieve mem en
beppe

TRIJNTJE DE BOER-CUPERUS
* te Morra, t te Zutphen,
22 augustus 1907 8 juni 1997

sinds 15 augustus 1981 weduwe van
Thijmen de Boer

Vorden: J. Kamerling-de Boer
Apeldoorn: Thymen en Elly

Carlien
Brummen: Hermien en Gerard

Lieke
Den Haag: Trynke en Sipke

Casper
Sliedrecht: T. Holleman-de Boer

C. Holleman
Sliedrecht: Arjan
Den Haag: Thymen

Correspondentie-adres:
Het Jebbink 41, 7251 BJ Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Toneeluitvoering Buurt-
vereniging Delden vrijdag-
avond 20 juni 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden. En-
tree f 7,50 voor leden en f 10,-
voor niet-leden. Iedereen is
van harte welkom

• Gezocht: oldtimer motor
of bromfiets (bijv. Kreidler,
Zündapp, Puch of Solex) voor
hobby, géén handelaren.
S.v.p. (0314) 34 28 69

• Welk meisje vanaf 12 jaar
kan tegen een redelijke ver-
goeding per maand mijn
Fjord berijden? Tel. (0575) 55
41 14

• Vermist: Cyperse (ge-
streepte) kat 1 jaar oud.
Heeft u hem gezien? Bel dan
even fam. Den Hoed, Ga-
zoorweg 2, tel. (0575) 55 18
89

• Een avondje lachen? Ga
naar de toneeluitvoering
van Buurtvereniging Delden
op 20 juni 20.00 uur in het
Dorpscentrum

• Dringend gezocht: woon-
ruimte omgeving Hengelo
voor 2 personen (minimaal 2
slaapkamers). Tel. (0575) 46
39 59

• Vermist: zwarte poes om-
geving Brinkerhof. Vinders-
loon f 25,-. Tel. 55 43 70

• Gevraagd: tuinhulp voor
enige uren per 14 dagen. Tel.
55 20 49

• De toneelgroep van de
Deldense Buurtvereniging
presenteert het blijspel 'Wat
een peerdespul' a.s. vrijdag-
avond om 20.00 uur in het
Dorpscentrum. U komt toch
ook?

• Te koop: traktor merk
Guldner, b.j. 1961 2 cl 26 pk in
zeer goede staat. B. Slot-
boom, Stationsweg 1a, Vor-
den, tel. (0575) 55 39 44

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; bloem-,
spits-, rode, witte, savoye-,
spruit- en boerenkoolplan-
ten; sla-, andijvie- en rode
bietplanten; verse groen-
ten. A. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Te koop: brandhout (eiken)
in Vorden. Zelf halen en klo-
ven. Tel. (026) 32 52 193

• Te koop: aardbeien. Da-
gelijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12.
Vorden, tel. 55 64 08

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69
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• Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

M Telefax gemeente: (0575) 55:. 7444.

• openingstijden Genteentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 33.30 tot 17130 uur;
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meu Jen broek;
donderdagmorgen van 10.00 tot M.00 uur
en volgens a/spraak;

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

J V.ERGUNNINGEN

Op 10 juni 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

Kettelerij Bloembinderij Vorden voor
het gedeeltelijk vernieuwen van een
winkel op het perceel Zutphenscwcg
64 te Vorden;

de heer J.J. Funke voor het vernieuwen
van een garage/bergruimte op het per-
ceel Burgemeester Galleestraat 19 te
Vorden;

de heer R.W. Dekkers en de heer H.J.
Leunk voor het vergroten van een
woning op de percelen het Stroo 6 en 8
te Vorden;

de heer A. Heitling voor het inpandig
vergroten van een woning op het per-
ceel Industricweg 6 te Vorden;

v.o.f. Weenk - ter Maat voor het bouwen
van een overkapping op het perceel
Stationsweg 18 te Vorden.

de heer C. Eikelboom voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel het
Eclmerink 7 te Vorden;

de heer M. Boekholt voor het geheel
slopen van een garage op het perceel
Raadhuisstraat 13 te Vorden;

mevrouw H.K. Umbach-Brandsma voor
het vellen van 625 nr grove den, eik en
berk op het perceel Wildenborchseweg
8 te Vorden;

Kerkvoogdij N.H. gemeente Vorden
voor het vellen van 6 grove dennen op
het perceel Deldenseweg 2 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
REGELEN

In verband met het vellen van 15 popu-
lieren langs de Oude Zutphenseweg is
op 23 en 24 juni aanstaande (of zoveel
langer of korter als noodzakelijk is
voor de uitvoi^ig van de werkzaam-
heden, de Oude Zutphenseweg tussen
de Galgcngoorweg en de Van Lenncp-
wcg afgesloten voor alle verkeer. Het
verkeer zal worden omgeleid via de
Galgengoorwehct Lekkebekje en de
Van

FSCHEIDSBIJEENKOMST

Op l juli 1997 maakt Ab Jansen
gebruik van de VUT-regeling en stopt
hij met zijn werk als beheerder van
Sporthal 't Jebbink. Ook beëindigen Ab
en Dini Jansen op die datum het
beheer van de kantine in de sporthal.

Op 27 juni a.s. vanaf 17.00 uur heeft u
de gelegenheid afscheid van Ab en Dini
te nemen in de kantine van de sport-
hal.

OORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LANKHORSTER-
STRAAT16

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 19
juni 1997, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp
van het bestemmingsplan "Bestemmingsplan buitengebied, Lankhorsterstraat
16".
Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de vestiging van een landbouw-
mechanisatiebedrijf. Het betreft de verplaatsing van een momenteel reeds in
Vorden, dorpskern Wichmond, gevestigd landbouwmechanisatiebedrijf.
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

CHUTTINGEN EN SOORTGELIJKE BOUWWERKEN OP VOORERVEN

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders op meerdere locaties
geconsta teerd dat er zonder vergunning schuttingen op voorerven, op of nabij de
scheiding van particuliere percelen met openbaar gebied, zijn geplaatst.

Mogelijk verkeerde men in de veronderstelling dat de schutting een zogenaamd
vergunningvrij bouwwerk is.
Voor schuttingen tot 2 meter, als terrein- of erfafscheiding, is dat wel het geval,
voor zover geplaatst achter de voorgevel rooilijn. Voor plaatsing vóór de voorge-
velrooilijn, geldt voor vergunningvrij e bouwwerken evenwel een maximale hoog-
te van l meter.

Een eventuele vergunningaanvraag moeten burgemeester en wethouders toetsen
aan de bepalingen van het bestemmingsplan. Ook in de Vordense bestemmings-
plannen is de maximaal toelaatbare hoogte voor die gevallen op l meter gesteld.

Enkele redenen voor hoogte- beperkingen voor bouwwerken, geplaatst vóór de
voorgevelrooilijn/langs openbare paden zijn:
* Esthetische. Hoge schuttingen, zeker vlechtschermen, doen al gauw afbreuk

aan de belevingswaarde van de straat (groene voorerf-karakter) en veroorzaken
een negatieve uitstraling - ook op de economische waarde van panden - op de
omgeving;

* Doorbreking openheid in straatbeeld/langs openbaar pad;
Verkeersveiligheid - gevaar van uitzichtbelemmering, zeker op hoeken;

* Sociale veiligheid - toename onveiligheid(sgevoel), zeker bij openbare paden.

Na onderzoek/overleg naar de (on)mogelijkheden/(on)wenselijkneden tot legalise-
ring van op of nabij de scheiding met openbaar gebied geplaatste schuttingen
hebben burgemeester en wethouders besloten:

* het, in de bestemmingsplannen aangegeven, uitgangspunt te handhaven voor
erfgedeel ten, die grenzen aan "openbare ruimte", en de maximale hoogte van
l meter aan te houden

in hoeksituaties ("kruisende voorgevelrooilijnen") het tijdelijk oprichten van
een schutting binnen de begrenzing van een aan te brengen haag/groenaf-
scheiding te gedogen voor maximaal 5 jaar of zoveel eerder als de haag een
hoogte van 1.5 m heeft bereikt.

Burgemeester en wethouders hebben inmiddels diverse personen persoonlijk
benaderd en verzocht de schutting in overeenstemming te brengen met de gel-
dende regels.

Indien u van plan bent een schutting op te richten doet u er verstandig aan vooraf
informatie in te winneniij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEEN! E VORDEN

Naam

F. van Rossum

H.J. de Groot

R.AJ. Verheij

R. Gosselink

G.W. Otten en
E.W. Winkels

Ministerie van
Binnenlandse
Zaken

J.M. Wormgoor

AJJ. Roelofs

BouwadresLiwac

tionStationsweg 14
Vorden

de Voornekamp 3
Vorden

Ambachtsweg 3
Vorden

Schuttestraat 24
Vorden

de Houtwal 3
Vorden

het Jebbink 13
Vorden

Datum ontvangst Omschrijving

04-06-97

04-06-97

05-06-97

06-06-97

06-06-97

09-06-97

Lankhorsterstraat 24 09-06-97
Wichmond

Heerlerweg 2
Vorden

11-06-97

verbouwen van een
berging

uitbreiden van een
woning

bouwen van een
bedrijfshal

verbouwen van een
woning

bouwen van een
woning

plaatsen van een
sirenemast

uitbreiden van een
bergruimte

bouwen van een
berging/dieren-
verblijf/garage

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

V-GELDERLAND EN DE OMROEPBIJDRAGE

Vanaf l oktober a.s. is er publieke regionale televisie in Gelderland. Omroep
Gelderland zendt dan dagelijks volwaardige regionale TV-programma's uit. Tot
het zover is worden alleen de huidige nieuws-programma's van een kwartier uit-
gezonden. Om Omroep Gelderland deze uitzendingen mogelijk te maken wordt
de omroepbijdrage verhoogd. Vanaf 1998 met ƒ 6,90, dit jaar (1997) nog met
ƒ4,03.

Teruggave/vermindering
Omdat er te weinig zendmasten zijn om via de ether uit te zenden, is TV-
Gelderland dit jaar nog alleen via de kabel te ontvangen. Daarom geldt de verho-
ging alleen voor die huishoudens die op de kabel zijn aangesloten. Om technische
redenen wordt echter ieder huishouden in Gelderland de verhoging in rekening
gebracht. Als u niet op de kabel bent aangesloten kunt u de bijdrage ad ƒ 4,03
terugkrijgen. Lees daarom de informatie die de Dienst Omroepbijdragen bij de
acceptgiro zal voegen.



Vanaf 1998 geldt de verhoging voor alle huishoudens, omdat dan, door het plaat-
sen van extra zendmasten, TV-Gelderland via de ether in de hele provincie is te
ontvangen. Teruggave of vermindering van de opslag is volgens de Mediawet dan
niet meer mogelijk.

Meer informatie
- Over de hoogte en de achtergrond van de bijdrage: Provincie Gelderland,

tel. (026) 359 82 00 (iedere dag tussen 10.00 en 13.00 uur en op dinsdag ook tus-
sen 17.00 en 19.00 uur). Schriftelijk: Provincie Gelderland, Dienst REW, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van "Omroepbijdrage". Tevens kan
informatie worden opgevraagd via Internet http://www.gelderland.nl (onder
"info");

- Over de inhoud van de programma's:
Omroep Gelderland, tel. (026) 371 37 13. Schriftelijk via redactie TV-Gelderland,
Roosendaalseweg 704, 6824 KV Arnhem. E-mail: omroep.gelderland @ pi.net.

ERNIEUWEN VAN HET RIJBEWIJS

Op de meeste rijbewijzen staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring ver-
oorzaken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede
datum is in de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70
jaar wordt en de derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden
vernieuwd. Let u dus goed op deze laatste datum!!

wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de vol-
gende bescheiden inleveren:

het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbehouden).
Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden
gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij bur-
gerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd
voor het rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uit-
treksel uit de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij ont-
vangst van het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen
hiervan. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft.

tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die
in het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een
ongeval, kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan
gevolgen hebben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit
geval een tussentijdse keuring te laten doen.
De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een
nieuw rijbewijs aan te vragen.

afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storings-
gevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gere-
aliseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet
lukt.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen van 20 juni tot en met 18 juli 1997 ter inzage:

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

1. SNS-bank Gelderland, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen
milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting ten behoeve van een kantoor-
gebouw op het perceel Decanijeweg 3 te Vorden;

2. Woningstichting Thuis Best, Postbus 22, 7255 ZG Hengelo Gld,
voor het plaatsen van een lift aan de Delle 45 t/m 57 en 103 t/m 115 te Vorden.

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. Voetbalvereniging Vorden, p/a Kruisdijk 6, 7251 RL Vorden,
voor het vervangen van 6 lichtmasten op het perceel Oude Zutphenseweg 11 te
Vorden;

4. de heer B.H. Tiessink, Deldensebroekweg 5, 7251 PL Vorden,
voor wijziging in de veebezetting op het perceel Deldensebroekweg 5 te Vorden.

Deze wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 3 en 4 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS VOOR REIS-
DOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

Op dinsdag 17 juni 1997 is het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00 uur geo-
pend, uitsluitend voor het verkrijgen van reisdocumenten en rijbewijzen.

Zomerfeestkrant
In het kader van de Vordense Zomerfeesten zal in week 28 een speciale krant worden uitgebracht.
Advertenties en berichten hiervoor diene^Liiterlijk op woensdag 25 juni om l VO uur te worden ingeleverd. De Redactie

23e zwemvierdaagse van 23 tot 27 juni

Veelzijdig zomerprogramma van 'In de Dennen'
In de zomermaanden is er, zoals ge-
bruikelijk, weer veel activiteit rond
ons fraaie Zwem- en Recreatiebad
'In de Dennen'. Dat programma be-
gint op maandag 23 juni met de be-
kende Zwemvierdaagse. In de avon-
duren lekker ontspannen 250 of 500
meter zwemmen en dat vier dagen
volhouden en u verwerft het bewijs
van deze sportieve prestatie tijdens
een feestelijke uitreiking. Dit jaar
kunt u het eventueel combineren
met het TRI-certificaat voor wie zo-
wel deze Zwemvierdaagse als de
Wandel- en Fietsvierdaagse heeft
volbracht.

Tijdens de zwemvierdaagse kan weer
worden deelgenomen aan het sponsor-
zwemmen ten bate van het Ronald Mc
Donald Fonds onder het motto "Maak
een plons voor het Ronald Mc Donald
Fonds". Vorig jaar namen hier 53 deel-
nemers aan deel die f 704,50 bijeen
hebben gezwommen voor dit goede
doel. De organisatie rekent erop dat
het aantal deelnemers aan de zwem-
vierdaagse - vorig jaar 209 - toch zeker
250 deelnemers moet kunnen zijn.
"Zeker als je kijkt naar omliggende ba-
den waar gemiddeld vaak vijfhonderd
zwemmers aan meedoen. Wat dat be-
treft mag Vorden niet achterblijven. En
dat geldt ook voor het sponsorzwem-
men", aldus badmeester Martin Weste-
rik.
Natuurlijk zullen ook de randactivitei-
ten dit jaar niet ontbreken tijdens de
zwemvierdaagse. Zij het ditmaal wat

kleinschaliger. Deze zullen van start
gaan op dinsdagavond 24 juni met het
onderdeel "Spijkerbroek hangen om
het kampioenschap van Vorden".
Verder staat er vanaf donderdagmid-
dag 26 juni een springkussen op het
terrein van het zwembad en zullen
naar de afgewerkte voorrondes op vrij-
dag 27 juni de finales van het spijker-
broek hangen worden gehouden. De
deelname aan de activiteiten zijn gra-
tis, maar men dient zich wel vooraf op
te geven aan de kassa van het zwem-
bad.

Diplomazwemmen
Op zaterdag 28 juni zal voor de eerste
maal dit seizoen worden afgezwom-
men voor alle zwemdiploma's. Het
proefzwemmen hiervoor zal plaats
hebben op woensdag 25 juni. Verder is
er op woensdagmiddag 2 juli is een ge-
zellige thema-middag voor de jeugd
met leuke spelletjes en waar verder
van alles is te doen. Op vrijdag 25 juli
wordt voor het eerst een 'Spookavond
aan het water' gehouden, bestemd
voor volwassenen want dit spookfeest
gaat door tot een een uur of elf in de
avond. Op woensdag 20 augustus is er
dan weer een themamiddag voor de
Jeugd. En op zaterdag 30 augustus wor-
den voor de derde keer dit jaar de Open
Vordense Zwemkampioenschappen ge-
houden. Tenslotte is het goed te weten
dat in de maanden juli en augustus het
Zomeravondzwemmen kan worden be-
oefend en dat is ook een heel bijzonde-
re ervaring.

Het zwembad 'In de Dennen' geeft op
het mededelingenbord uitvoerige in-
formatie over afwijkende openingstij-
den, evenementen en andere activitei-
ten. Maar daar kun je pas kennis van
nemen als je naar het zwembad gaat.
Daarom is het goed dat de VW bereid
is gevonden deze informatie ook door
te geven. Het WV-kantoor op het
Kerkplein is centraal gelegen en ge-
makkelijk bereikbaar. Door deze sa-
menwerking tussen zwembad en VW
hoeft u voor informatie dus niet meer
eerst naar het zwembad te gaan.
Overigens is het goed te weten dat dit
jaar de belangstelling voor zwemlessen
voor de kinderen bijzonder groot is.
Het programma is zo vol dat het bij-
zonder moeilijk zal zijn nog nieuwe
leerlingen in te schrijven.
De start van dit zwemseizoen is zeer
gevarieerd: heerlijk zonnige dagen wis-
selen af met dagen die een sterke af-
koeling geven als de noordenwind over
het land blaast. Daarom wordt in het
zwembad 'In de Dennen' een aange-
past beleid gevoerd voor wat betreft de
openingstijden. Als het te koud is, dan
kan het zijn dat het bad eerder wordt
gesloten om hoge stookkosten te voor-
komen. Als het mooi weer is, blijft het
bad in de maanden juni en juli langer
open, zodat men ook in de avonduren
van een verkoelende duik kan genie-
ten. De geplande zwemlesuren gaan
door tenzij de temperatuur zo laag is
dat het bad op de bewuste lesdag niet
geopend is. Wanneer er twijfel is over
het weertype dan is het verstandig

even te bellen met nr (0575) 551203 of
bij het WV-kantoor in het centrum te
informeren.

Ouderen
Iedereen weet: voor ouderen is het van
groot belang in beweging te blijven.
Daarom wordt er door de seniorenbon-
den in Vorden veel aandacht besteed
aan gymnastiekprogramma's voor ou-
deren. Deze activiteiten staan 's zo-
mers echter meestal op een laag pitje.
Daarom is het een goed idee van de lei-
ding van het zwembad 'In de Dennen'
om, samen met de Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden (de SWOV), in de zo-
mermaanden voor 50-plussers een acti-
viteit te organiseren, waardoor ze we-
kelijks kunnen deelnemen aan bewe-
gingsoefeningen in het water. Een lich-
te en gezellige oefening, waarvoor je
niet hoeft te kunnen zwemmen, maar
die wel de spieren op een verantwoor-
de manier losmaakt. Bewegen in water
heeft, zoals bekend, veel voordelen.
Wie mee wil doen, moet zich wel snel
opgeven, want de oefeningen beginnen
binnenkort. Ze worden gehouden op
elke donderdagmorgen en er is profes-
sionele begeleiding. Als de tempera-
tuur boven het water niet aangenaam
is, wordt er aan droogzwemmen ge
daan met verschillende spelvormen,
balspelen of midgetgolf. Na afloop is er
altijd gezamenlijk koffiedrinken in de
kantine. Informatie over dit program-
ma kunt u verkrijgen bij het zwembad
of de SWOV.



De actie begint

bij je dealer!

Maak een

overtuigende

proefrit.

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

ONTDEK DE LEKKERE BIEFSTUK BIJ KEURSLAGER VLOGMAN

Een beste biefstuk .
voor een zachte prijs!

Wïï

€:! ,. m ,;,
Dat wordt echt een feest aan tafel in Vorden!

Met deze malse biefstukaanbieding doet u iedere vleesliefhebber
een enorm plezier.

PEKELVLEES

169
•

GEKOOKTE

LEVER
100 gram

TROPISCHE

FRUITSALADE

BROCHETTE
MET KIP EN ANANAS

725
100 gram ^m m

Varkenshaas
IN CHAMPIGNON
ROOMSAUS

Achterhoekse
molenstoet

\

LEKKER LICHT MET SOJA

nu voor

Appelkruimelvlaai

10!5nu

Aardbeienschelpen

5 voor

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

100 gram

100 gram

3 keurslagerij
Periodieken

WEEVERS

Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Telefoon(0575) 55 13 21

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

mNORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ty
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

nnuusE
De zomer is een goede tijd om buiten te

schilderen. Met verf van topklasse, zoals

de vakverven van Sigma, kunt u een professioneel

resultaat bereiken. Ook voor advies en inspiratie

voor smaakvolle kleurcombinaties bent u bij

Deco Home aan het juiste adres.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

'Df;co Ho i// ÏOKCT ERVOOR DAT IK MOOI i-: R \voo.\

CV. Muziekvereniging

SIIRSUM CORDA

OP ZATERDAG 21 JUNI A.S.

IN HET DORPSCENTRUM

AANVANG 15.°°UUR.
M. M.V. .'

* DE BLOKFLUITGROEP
* DE LEERLINGM1N1RETTES
* HET LEERLINGENORKEST
* JEUGDIGE SOLISTEN

MUZIEK MAKEN BU

Wti -fJ: o

Handig in de keuken?

Wij barsten van het werk
op de zondag.

Bel 55 64 21

Veul ow thuus bi'j

f. ^^•^••MMM^^^^^^^BHk

't Proathuus Lindeseweg 23
Vorden



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Now, iejluu bunt ok neet vrog met 't etten". Toon en Riek van de Spitsmoes
waarn nog an 't brood too'k vegange woensdagaovund biej eur de kokken
inkwamme. "He'j ow een betjen verlaat?"
"Jao, maor krieg eers een stoel en gaot t'r zitn. Wiej waarn vanmeddag op
de fietse nao 't Reurlse broek ewes, nao een neave van Toon. Den had
veurug jaor zien huns al verbouwd en dat mosse wiej altied nog 's kommen
kiekn. 't Lek eers vanmeddag nog wel redelijk in de loch. Maor too'w weer
op huus angingen wodn de sluuzen boaven los ezet. In 't Reurlse darp he'w
nog een uur eschuuld veur de reagen. Maor uutendelijk bu'w toch de fietse
maor weer op-estapt en wieter ereen.

Toon had namelijk umme zes uur af-esprokn met 'n kearl uut Daeventer,
den wol een paar Barnevelders van um koopn. Toon hef daor nogal goeien
in waor hee nog wel 's prieze met wint. Hee wol den kearl ok neet veur niks
nao hier laotn kommen, 't Gevolg hunk daor bimtn op 'n draod. Zo nat as
mes waa'w allebeide".

"He'j um d'r nog wel wat vekoch?". "Oh jao, en nog veur een goeie pries ok
nog. 'n Paar keer zo'n handel plus 't geld wa'w van de gemeente nog tegoed
hebt dan ko'w nog 's weer een paar wekke op vekantie gaon".
"He'j dan van de gemeente nog geld tegoed, dat ha'k nog neet eheurd".
"Now, lao'k 't anders zeggen, 'k Hebbe meer betaald as dat zee ncudug
hadn. Dat he'j jao vanwekke in de krante konnen leazen. F 369.000,- minder
uutegeven as dat ze begroot hadn, dat heb ze dus oaver. Maor of ze mien
posjen daorvan now trugge geeft da's maor afwachten. En dat hoeft ok
neet, van die vekantie is toch maor flauwekul, 'k Wet t'r nog wel een gocie
bestemming veur". "Toch neet meer weage reconstrueern?".
"Oh nee, de brugge veur 't kasteel op laotn knappen. En dan neet deur 'n
zelfden annemmer as de veurugge keer. Den hef t'r indertied maor wat met
hen eklungcld en 't slechste holt schienbaor gebruukt wat t'r te kriegen
was. D'r zowaar hechtholt in verwarkt. In een brugge mo'j ow veursteln.
Laot ze d'r now maor 's een goeien Voddensen timmerman biejhaaln. Dan
we'w zeker dat 't goed kump, biej ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman.

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

HUUR(WONING) KOPEN
IN VORDEN?

Kom voor een 'second opinion' eens praten met de SNS bank

De gelegenheid om uw eigen huurwoning te kopen komt niet zo vaak voor. En
als u dan ook nog eens prettig woont, is dat zeker het overwegen waard.
Prettig wonen houdt echter meer in. Een financiering bijvoorbeeld waarbij u de
geruststellende gedachte heeft dat u de beste keus heeft gemaakt. Met het
uitgebreide hypotheekaanbod van de SNS bank zult u daar ongetwijfeld in
slagen.

Wat dacht u van ons unieke hypotheekprodukt de Netto-Lasten
Hypotheek, 30 jaar lang vaste netto maandlasten!

In verband met de huidige marktrente hypotheken is de SNS Netto-Lasten
Hypotheek op grond van de specifieke produktkenmerken thans extra
interessant. Bij deze hypotheekvorm blijven de netto maandlasten ongea
de rentestand gedurende de gehele looptijd constant. Uitgangspunt hierbij i£
dat het belastingvoordeel niet verandert. Men weet dus bij het afsluiten van de
hypotheek 30 jaar lang precies waar men aan toe is.

Speciaal voor potentiële kopers van een huurwoning in Vorden gelden voor
deze hypotheekvorm de volgende condities:
• projectrente 6,2% (lage netto maandlasten gedurende de gehel(

looptijd)
• afsluitprovisie 0,5%
• geen taxatiekosten

Voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend advies kunt u contact
opnemen met

Vorden, Decanijeweg 3, tel. 0575 - 55 19 88

UW

drük-

wer

o a

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM*

DANK-
BETUIGING

MENU *

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen vanaf 20 juni 1997 gedurende 4 weken ter inzage
de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer T.J.M, van Mierlo
Kerkhoflaan 3
7251 JW Vorden

adres van de inrichting: Kerkhoflaan 3

om:

2. naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

een revisie-vergunning voor
een gereedschapsmakerij

maatschap K. en
J.K.H. Hietbrink
Beunkstege 4
7251 NA Vorden

adres van de inrichting: Beunkstege 4

om: een revisie-vergunning voor
een agrarisch bedrijf met
melkvee, vleesvarkeps en de
mogelijkheid voor kleinscha-
lig kamperen

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting
zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 18 juli 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 17 juni 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33/55 75 34 (doorkiesnummers),
fax. (0575) 55 74 44



SPORT-a
NIEUWS

Tractatie voor De Wikke

Klootschieten

De Vordense auto-en motorclub VAMC
houdt zaterdagavond 21 juni een kloot-
schietwedstrijd waarvoor men zich
kan opgeven bij Bert Regelink (55 25
34) of Gerard Hartman (55 64 76). De
wedstrijd wordt gehouden op een par-
cours nabij het clubhuis. Na afloop is
er een barbecue.

Motorsport
Leden van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" waren zaterdag-
middag voor de aanvang van de
crosswedstrijd druk in de weer om het
eigen "Deldcn-circuit" in perfekte staat
te brengen. Dat gelukte wonderwel. In
het tweede gedeelte van de "strijd" viel
de regen op gegeven moment met bak-
ken uit de hemel zodat de deelnemers
"zwart zagen" van de modder. De tijd-
wnarnemers onder leiding van Jan
Slagman slaagden er desondanks in de
coureurs die de finish haalden te "ont-
cijferen" zodat voorzitter Joop Wues-
tenenk na afloop de uitslagen bekend
kon maken.
Uitslag: Super Klasse: l Stcphan Braak-
hekke, Vorden; 2 Erwin Plckkenpol,
Hengelo; 3 Marcel Bulten, Vorden; 4
Herbert Rotiwcnhorst, Zutphcn; 5 Jan
Wiemer, Warnsvcld. Klasse 125 CC: l
Rolf Oosterink, Hengelo; 2 Arend
Linnenbank, Vorden; 3 Harold Groot
Roessink, Vorden; 4 Jan Groot Enze-
rink, Vorden. Klasse Recreanten: l Jo-
han van Kempen, Zutphcn; 2 Johan
Braakhekkc, Barchcm; 3 Gcrben V
gink Vorden; 4 Robcrt van Tweol, Huis-,
scn; 5 Joop Wucslcnenk, Zclhcm.

Vissen
De Vordense hcngelaarsvcrcniging "De
Snoekbaars" hield de afgelopen dagen
twee wedstrijden. In de IJsscl werden
37 vissen gevangen met cc>n totaal ge-
wicht van 5770 gram. De uitslagen wa-
ren: l P. Bartcls 11 stuks-450 gram; 2 J.
Groot Jcbbink 8 stuks- 1340 gram; 3 D.
Hcut ink 8 stuks- 680 gram; 4 D.
Wcustcnck 3 stuks- 1870 gram; 5 W.
Vreeman 2 stuks- 750 gram. De wed-
strijd in de Vccngoot leverde 28 vissen

op met een totaal gewicht van 15735
gram. De uitslagen waren: l A. Golstein
5 stuks- 6100 gram; 2 A. Vruggink 5
stuks- 2950 gram; 3 V. Eikelkamp 7
stuks- 1650 gram; 4 R. Eikelkamp 2
stuks- 2420 gram. Voor de jeugd werd
een wedstrijd in De Berkel georgani-
seerd. Hier waren de uitslagen: l R.
Norde; 2 R. Velhorst; 3 M. ten Have.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden hebben met
hun duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Pcronne over een afstand
van circa 340 kilometer. De uitslagen
waren als volgt: J.M. Meycr 1,19; C.
Bruinsma 2,5,10; A en A Winkels 3,20;
E. Bruinsma 4; J. Burgers 6,8; HA.
Eykelkamp 7,16; GA. Wesselink 9,17;
H.E. Pasman 11; G en H. Boesveld
12,14,18; A.A. Jurriens 13; DJ. Gotink
15.

Dammen
Dostal l naar halve finale Gelderse
beker
Het Vordense team van Dostal heeft in
de kwartfinale van de Gelderse beker
met 6-2 gewonnen van het Arnhemse
Troesoc. Hendrik van der Zee was wat
verlaat en moest spoed maken in zijn
partij. Zijn flankaanval werd op tijd af-
gestopt door zijn tegenstander. Het res-
terende spel was wel beter voor Van dei-
Zee, maar onvoldoende voor .de winst.
Niettemin ging zijn tegenstander door
de vlag en kon Van der Zee alsnog bei-
de punten incgBeren.
Nina Jankovsll^ had daar heel wat
minder moeite voor. In een goed uitge-
speelde, halve hekstelling bereik1

een gewonnen cindst ;
Henk Grotenhuis ten Harkel ging langs
hoge bergen ondiepe dalen. Na eerst
vrijwel gewonnR gestaan te hebben,
ging het snel bergafwaarts. In tijdnood
verzuimde zijn tegenstander echter de
winst en werd het alsnog remise. Ook
Henk Hoekman speelde remise in een
taaie verdedigingspartij.

In de halve finale komt Dostal uit te-
gen DIOS uit Eibergcn. Deze wedstrijd
wordt op maandag 23 juni in Eibergcn
gespeeld.

Vrolijke Kleuren Buitenshuis

Zomerkleuren bij Deco Home Harmsen
De kleuren van de zomer: fris licht-
blauw en lichtgroen, maar ook aar-
detinten worden veel gebruikt en
geven uw huis een frisse uitstraling.
Is dit niet hét moment om de bui-
tenkant van uw huis, uw tuinmeu-
bilair, het hek rond uw tuin of het
tuinhuisje op te knappen? In diver-
se woon- en tuinprogramma's heeft
u nieuwe ideeën kunnen opdoen en
de nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied kunnen volgen. Ook bij Deco
Home Harmsen vindt u de zomer-
kleuren terug in het assortiment.

De zomer is de meest geschikte tijd om
uw houtwerk en buitenmuren een lik
verf te geven. Deze delen van het huis
moeten in eerste instantie worden be-
schermd tegen zon en vocht, maar
kunnen ook kleur gebruiken. Opper-
vlakken die veel te verduren hebben,
zoals deuren en kozijnen, moeten be-
ter beschermd worden met een duur-
zame verf, dan bijvoorbeeld de gevel en
daklijsten aan het huis. Voor deze ver-
schillende oppervlakken heeft Deco
Home verven in verschillende kwalitei-
ten.
De professionele vakverven, door schil-
ders gebruikt, hebben de eigenschap-
pen dat ze krasvast en stootvast zijn en

bovendien jarenlang meegaan. Het
zonlicht en het vocht kunnen deze
verflaag nauwelijks aantasten en zor-
gen dus voor een geweldig duurzaam
resultaat. Deze hoogwaardige kwaliteit
verf vraagt om een zorgvuldige bewer-
king en is uitermate geschikt voor klei-
ne oppervlakken die veel te verduren
hebben. Deco Home Harmsen kan u ad-
viseren over de voorbehandeling van
de oppervlakken, de technische eigen-
schappen van de produkten en mengt
de verf voor u in de kleur die u wenst.
Voor grote oppervlakken van uw huis,
zoals een betimmerde gevel, kunt u
hoogwaardige lakken van de beste mer-
ken gebruiken, omdat deze makkelijk
zijn te verwerken en snel drogen. De
lakken zijn verkrijgbaar in transparan-
te en dekkende kleuren. Om het schil-
derwerk te vergemakkelijken heeft
Deco Home allerlei gereedschappen zo-
als beitskwasten, verfkrabbers, terpen-
tine en schuurpapier. Ook afbijtmidde-
len en houtrotvuller zijn handige en
noodzakelijke producten om het eind-
resultaat te verfraaien.
Transparante raamdecoratie om het
zonlicht te filteren:
Om de woonkamer en slaapkamers te-
gen de felle en warme zon te bescher-
men zonder ze volledig te verduiste-

Volksdansgroep "De Wikke" sloot haar jubileumjaar af met een gezellige fietstocht. Op cam-
ping ' De Kleine Steege' speelden de leden' levend ganzenbord'. Bij het Dorpscentrum aange-
komen voor de koffietafel wachtte de volgende verrassing: namens het Dorpscentrum bood
Boudewijn Kortboijer een eigen gebakken Groningerkoek aan. Dit in verband met het 20-ja-
rig bestaan van "De Wikke". Mede door het mooie weer kunnen de leden terugzien op een
geslaagde middag.

Uitvoering blokfluit-
en keyboardclub trekt
veel belangstelling
De Nuts Blokfluit-en Keyboardclub uit
Vorden gaf zaterdagavond in het
Dorpsccntrum haar jaarlijkse uitvoe-
ring. Veel belangstelling, waaronder
vele vaders en moeders die hun kroost
wel eens in het openbaar bezig wilden
zien. Onder leiding van Hans en Gea
Weenk was een afwisselend program-
ma ingestudeerd.
Voor de pauze lieten de blokfluiters l
en 2 horen wat er zoal was geleerd,
waarbij zelfs zang en dans ten tonele
werd gevoerd, waardoor het geheel
veel weg had van een "mini-revue". Ook
de keyboardgroepen 1,2 en 3 lieten ho-
ren dat de studie niet voor niets was ge-
weest. In de pauze kregen de leerlin-
gen het deelname certificaat met cij-
ferlijst uitgereikt.
Het deel na de pauze werd verzorgd
door de blokfluitgroep 3 en de key-
boardgroepen 3 en 4. De nummers van
deze groepen werden met verve ten ge-
hore gebracht en varieerden in stijl van
pop tot klassiek. Hans en Gea Weenk
hebben op deze avond laten zien dat de
Nuts Blokfluit-en keyboardclub nog
steeds in een behoefte voorziet door de
jeugd op speelse wijze de muziek eigen
te maken. De lessen van de club van-
gen weer aan in september. Via adver-
tenties zullen rond die tijd de juiste da-
ta en tijden bekend worden gemaakt.

ren, heeft Deco Home sinds kort een
nieuwe collectie transparante vouw-,
rol- en plisségordijnen. Deze transpa-
rante raambekleding filtert het zon-
licht en laat tegelijk licht door. Vele
tinten met grappige dessins zijn bij
Deco Home Harmsen verkrijgbaar. De
collectie is uitgebreid met nieuwe, ei-
gentijdse rolgordijnen met grappige
kinderdessins en mooie kleuren.

Romantisch wonen
De romantische Engelse bloemdessins
van weleer zijn weer terug! De nieuwe
behangcollectic "La Vie en Rose" is een
uitgebreide collectie met bijbehorende
stoffen. De verschillende, moderne
bloemdessins met aansluitende ran-
den zijn uitermate geschikt voor het
maken van een mooie lambrizering in
keuken of hal. Om uw interieur tot een
geheel te maken bieden de tweehon-
derdveertig kleuren van het exclusieve
merk "D'imago" genoeg keuze om een
mooie combinatie te maken.
Alle genoemde ideeën komen terug in
het Deco Home Huisblad, dat bij u in
de brievenbus komt. Diverse exempla-
ren zijn ook in de winkel te verkrijgen.
Deco Home Harmsen is altijd bereid
om u te helpen bij het maken van een
keuze.



AANBIEDING SWEATERS!!
Tegen inlevering van

f 25,- korting op een

W A A R D E B O N
bij aankoop
van één sweater the

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21-Zelhem-Tel. (0314)623706

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

mode voor
iet héle gezin

^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
)AM -TERBORG - LICHTENVOORDE
iVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

w w 11 ^ i«/
t

/

Dames 2-delige tricotsets
T-shirt met bijpassend short Tuunteprijs fl. 29,95

Dames mouwloos polo
Tuunteprijs fl. 25,00• Shirt met rits

Dames krinkel dessin shorts
Tuunteprijs fI. 19,95

Heren uni bermuda
Tuunteprijs fl. 29,95in vier verschillende kleuren

Kinder denim shorts
• Maten 92-164 Tuunteprijs v.a. fl. 17,50

Kinder jurkjes in diverse dessins
• Maten 92-164 Tuunteprijs fl. 25,00

Aanbiedingen zijn geldig van 18 tot en met 28 juni 1997

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

mtrianne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEQ 7. 7261 DA RUURLO
ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0573 461286

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

WARNSVELD

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX • TELEFOON/FAX 0314 625053

ZUTPHEN

WEVODRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 16 JUNI T/M ZATERDAG 21 JUN11997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGERE RUNDERLAPPEN i KNO van 19.90 voor
GEHAKT CORDON BLEU per 6 stuks
GEMARINEERDE SPEKLAPPEN i kii„ van 13,90 voor
KIPPENBOUTEN IN BRAADZAK i uio van m voor

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

GOLDEN DELICIOUS HOLLAND
WITLOF
WATERMELOEN

1 kilo van 1,98 voor
500 gram van 1,49 voor
1 kilo van 1,98 voor

14,98
6,98

11,90
6,90

•1,25
0,75
1,25

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

PIZZA ROYAL
PIZZA HAM/PREI
LASAGNE

Snijverse Vergeer-kaas
BELEGEN KAAS l kilo van 13.49 voor 11,98

Snijverse vleeswaren
BACON 100 gram van 3,19 voor 2,49

ELZASSER CERVELAAT 100 gram van 1.89 voor 1,49

ONZE KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN

doorsnede 30 cm van 8,49 voor 0,99

doorsnede 22 cm nu 3,99

400 gram nu 4,79

DEZE WEEK GIGANTISCHE KORTINGEN
MET UW GRATIS EDAH-CARD:

BenZ SaUZen div. soorten, 490 gr. van 3,78 voor

BetUWe extra jam div. smaken. 450 gr. fan 2,65 voor

Freedent kauwgom div. smaken, 3 pack, van 2,29 voor

Edah mag. fruityoghurt div. smaken, 1/11 v. 2,79 voor
TarVQ VOlk. brOOd gesneden, 800 gram van 1,99 voor

Edah ChOC.repen div. smaken, 80 gram van 0,99 voor
DIEPVRIES:

Habek hamburgers doos a 12 stuks van 3,99 voor
Abee hUZarensalade gegarneerd, 600 gr. van 3,49 voor

Rubberen handschoenen div. maten, van 1,93 voor
Schilmesjes Solingen pak a 2 stuks van 1.98 voor

1 ,89 (50% korting)

1 ,99 (25% korting)

1 ,49 (35°/fliprting)

l ,95 (BSWrerting)

1 ,49 (25% korting)

0,59 (40% korting)

Nieuw in ons assortiment van de
firma Klijn: verse noten

BoerenmJX pak a 250 gram 2,99
Mikado mix + 50 gram gratis

pak a 300 gram 3,49
Gezouten king-size pinda's

pak a 300 gram 2,79

2,99

2,44 (30% korting)

0,99 (50% korting)

0,99 (50% korting)

Denk aan onze openingstijden:
maand. V'm donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

KI JJ N BORG

Zondagmiddag 13.30 uur

GRANDIOZE OPTOCHT
met medewerking van zes muziekgezelschappen en

diverse prachtige praalwagens
14.30 uur vaandelhulde door vendeliers, drumfanfare en harmonie Sint Jan

14.4O uur show-optreden door tamboer- en trompetterkorps 'Ahoy' Rotterdam

Bebouwde kom van het dorp vanaf 12.00 uur gesloten.
Entreeprijs inclusief show-optreden 'Ahoy' slechts f 2,- per persoon

DANSGELEGENHEID
Zaal 'Winkelman' zaterdag m.m.v. Kaliber; zondag
m.m.v. Alpha Showband; maandag m.m.v. Never Mind
Zaal 'De Smid' zaterdag m.m.v. Assorti; zondag m.m.v.
Assorti; maandag m.m.v. Assorti
Dorpshuis 'De Horst' maandagmiddag m.m.v. 'Jan
Heuskes'

STEM MIN G S-
MUZIEK
Vrijdagavond in de bar
bij Winkel man m.m.v.
'Return'
Maandagochtend in de
tent achter De Horst
m.m.v. 'Jan Heuskes'

Voldoende
parkeer-

gelegenheid

Buurtvereniging Delden
houdt zondag 6 juli
9e klootschietmarathon
De Dcldensc Buurtvereniging houdt op
zondag 6 juli de negende Vordense
klootschietmarathon. Deelname is mo-
gelijk voor verenigingen, bedrijven,
straten, families en buurten. Het par-
cours heeft een lengte van tien kilome-
ter. De teams bestaan uit minimaal
vier personen. Teams van drie perso-
nen vallen buiten de prijzen. Er zijn in
totaal drie categorieën: herenteams,
damesteams en gemengde teams. De
start en finish is bij de Vordense Pan
aan de Hengeloseweg 14 in Vorden.
Voor meer informatie en inschrijvin-
gen kan men bellen met Dick Regelink
(55 13 28).

A & P start 16 juni met
kassawaardebonaktie
A & P start deze week met de een kas-
sawaardebonaktie. Tot en met 20 au-
gustus staan er bij A & P op de achter-
kant van de kassabonnen allerlei aan-
biedingen van andere winkels. Tegen
inlevering van deze kassabon ontvan-
gen de klanten bij Welkoop bijvoor-
beeld twintig gulden korting op een ta-
felgasbarbecuc. De actie van Welkoop
is geldig tot en met 6 augustus.

Samenwerking Welkoop
en slagerij Rodenburg
Deze week zal in de folder van
Welkoop die huis-aan-huis in Vorden
wordt verspreid een barbecuepakket
worden aangeboden. Wie dit barbecue-
pakket koopt kan vervolgens met de
kassabon naar slagerij Jan Rodenburg
en ontvangt hier voor tien gulden aan
gratis barbecuevlees. Verder zal slager
Jan Rodenburg op zaterdag 21 juni met
een barcecuc bij de Welkoop staan.

Fietstocht
Natuurmonumenten houdt op vrijdag
20 juni een midzomernacht fietstocht
over het landgoed Hackfort. De fiets-
tocht duurt ongeveer drieënhalf uur
en start bij de watermolen voor kasteel
Hackfort aan de Baakscweg 8 in
Vorden. U dient zich voor deze excursie
aan te melden bij de plaatselijke VW.

Gezinsdienst
"Er zijn grenzen" Dit is het thema van
de gezamenlijke gezinsdienst die op
zondagmorgen 22 juni in de Dorpskerk
wordt gehouden. Dominee H.A.
Speelman zal dit thema uitwerken
naar aanleiding van het verhaal over
de wijngaard van Nabot (l Koningen
21: 1-29) en hij krijgt daarbij assistentie
van een aantal kinderen die afscheid
nemen van de zondagsschool en kin-
derncvendienst en welkom geheten
worden om als jongere de jeugdkerk te
gaan bezoeken. Muzikale medewer-
king wordt verleend door organiste
Anneke Paas en kinderen van school
Het Hoge onder gitaarbegeleiding van
Hennie Reindsen en Hennie van
M u ij en. Na de dienst is er voor de kin-
deren die afscheid nemen en hun fa-
milie de gelegenheid om elkaar in de
Voorde nog even te ontmoeten onder
het genot van een kop koffie of limo-
nade.

Geslaagd
Alexander van Mierlo uit Vorden is ge-
slaagd aan de Akademie Industriële
Vormgeving in Eindhoven.



GIRO 68 68 Deze advertentie wordt gratis aangeboden door
Drukkerij Weevers BV, Vorden
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Baakse Boys voorzitter Jan van Langen Vrijwilliger 1997

"Een mooi sluitstuk van mijn werk"
Voorzitter Jan van Langen (65) van
voetbalvereniging Baakse Boys is
sportvrijwilligers van het jaar 1997.
De organisatie van de verkiezing,
Omroep Gelderland en de KNVB,
hadden alle voetbalverenigingen in
Gelderland aangeschreven om een
kandidaat te nomineren voor de
verkiezing van de Gelderse Sport-
vrijwilliger. De jury had het niet ge-
makkelijk om uit de zestig aanmel-
dingen de winnaar te kiezen. In de
studio van Omroep Gelderland
kreeg Jan van Langen een oorkonde
uitgereikt voor zijn vele verdien-
sten bij Baakse Boys.

Jan van Langen zat rechtstreeks in de
uitzending van Omroep Gelderland,
waar de uitslag van de verkiezing werd
bekend gemaakt. Ook werd de beste
speler uit het betaalde voetbal en de
beste amateurvereniging 1997 geko-
zen. "Het was een hele belevenis ", zegt
Van Langen. "Een mooi sluitstuk van
mijn werk bij de vereniging en het is
ook een beetje promotie voor Baakse
Boys", vindt de vrijwilliger. Vorige
week heeft Jan van Langen tijdens de
ledenvergadering de voorzittershamer
overgedragen aan zijn opvolger.
Jan van Langen werd van huis opge-
haald door de secretaresse Diane
Teunissen. "Trek maar mooie kleren
aan, we gaan een eindje rijden", zei be-
stuurslid Teunissen tegen Van Langen.
"Ik had geen idee wat mij overkwam.
Onderweg is er nog gestopt hoe ze
moesten rijden. Ik zei nog vertel me
dan waar we wezen moeten, maar dat
zei ze natuurlijk niet". Het was voor
Jan een echte verrassingstocht. "We
kwamen bij Omroep Gelderland aan
en toen kreeg ik te horen dat Baakse
Boys mij had opgegeven". Er waren
drie kandidaten die voor de titel
Vrijwilliger van het jaar 1997 in aan-
merking kwamen. "In de laatste verze-

Jan van Langen wordt geïnterviewd door Fred Gerritsen van Omroep Gelderland. TV-Gelderland maakt opname van de verkiezing Gelderse
Sportvrijwilliger 1997.

gelde envelop zat mijn naam. Ik kreeg
een oorkonde en een hotelbon voor
twee personen", vertelt de gelukkige
voorzitter. De jury had als criteria ge-
steld, dat een kand^Uat in aanmer-
king kwam wannee^Pmand zich als
vrijwilliger belangeloos en zonder be-
taling voor meedere functies zich had
ingezet voor de vereniging. Jan van
Langen voldeed daar ruimschoots aan.

Vanaf de oprichting 11 november 1950
is Van Langen lid van Baakse Boys. Hij
begon als terreinknecht en is 21 jaar
aaneengesloten voorzitter en in twee
termijnen van zes jaar besj^irslid.
Zo'n 10 jaar speelde hij in B^eerste
elftal. Later trapte hij nog vele jaren
mee in de lagere elftallen. De toto en
lotto bracht hij jarenlang naar
Zutphen. Ook is hij actief geweest als

jeugdleider. Jan van Langen was ook
betrokken bij diverse commissies, zo-
als bij de bouw van de nieuwe accom-
modatie De Baakermat, zo'n dertien
jaar geleden. Ondanks dat Jan van
Langen voorzitter af is blijft hij betrok-
ken bij de vereniging. "Ik blijf het on-
derhoud doen. Ach, er is altijd weiwat
dat gebeuren moet", zegt de sporTvflj-
williger van het jaar 1997.

Foppe Atema volgt Arie Teunissen op als direkteur Goma:

Arie Teunissen Ridder in Orde Nederlandse Leeuw
door. Goma behoort op dit moment tot
de top 5 van de plaatbewerkingsbedrij-
ven in Nederland en heeft ruim hon-
derd mensen in dienst.

Op vrijdag 6 juni werd ook de nieuwe
produktiehal met onder andere het au-
tomatisch plaatmagazijn in gebruik
genomen. Gedeputeerde Jan van
Dijkhuizen van de Provincie Gelder-
land was door Goma uitgenodigd om
de nieuwe hal officieel te openen. Van
Dijkhuizen zei in zijn toespraak dat be-
drijven als Goma eigenlijk op een re
gionaal industrieterrein thuishoren.
"Maar we moeten daar ook weer niet al
te rechtlijnig in zijn", aldus Van
Dijkhuizen. Arie Teunissen was het
daar wel mee eens. In zijn slottoe-
spraak waarin hij iedereen bedankte,

haakte hij in op de woorden van Van
Dijkhuizen. "Goma is niet meer weg te
denken uit Hengelo. Wij horen hier ge
woon thuis aan de Ruurloseweg. Het
meeste personeel komt ook uit deze re
gio. Het zou dan ook een hele slechte
zaak zijn als wij in de toekomst nood-
gedwongen naar bijvoorbeeld Doetin-
chem moeten verhuizen. Denk alleen
maar aan het milieu. Alle personeelsle
den moeten dan 's morgens met de au-
to naar Doetinchem toe. En dat kan na-
tuurlijk niet. Dat is slecht voor het mi-
lieu", grapte hij. Het mag duidelijk zijn
dat Teunissen hiermee de lachers op
zijn hand had. Teunissen ging hierna
nog een stap verder en nodigde gede
puteerde Van Dijkhuizen alvast uit om
een eventuele volgende opening bij
Goma bij te wonen.

Direkteur Arie Teunissen van me-
taalbewerkingsbedrijf Goma in
Hengelo was op vrijdag 6 juni bij-
zonder verrast toen burgemeester
Van Beeck Calkoen hem benoemde
tot Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw. Het gaat hier om een
zeer hoge onderscheiding die maar
zelden wordt uitgereikt. Teunissen
(60) neemt op l juli afscheid als di-
rekteur van Goma en wordt opge-
volgd door Foppe Atema (45) uit
Vorden.

Ter gelegenheid van deze direkteurs-
wisseling, het 35-jarig bestaan en de
opening van de nieuwe produktiehal

werd er op vrijdag 6 juni een receptie
gehouden. Ruim driehonderd genodig-
den kwamen een kijkje nemen in de
nieuwe produktiehal. Verder hield me
taalbewerkingsbedrijf Goma op zater-
dag 7 juni open huis.

Burgemeester A. van Beeck Calkoen
van Hengelo noemde Arie Teunissen in
zijn toespraak een zeer opmerkelijk on-
dernemer die met beide benen op de
grond staat. Teunissen is vanaf 1962
werkzaam bij Goma. In 1975 werd hij
tot direkteur beneomd, nadat oprich-
ter Gerrit Oortgiesen bij een ongeval
om het leven was gekomen. Het bedrijf
maakte vanaf die tijd een enorme groei



Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste
collectie wand- en vloertegels &

professioneel advies! |

E S S E L l N K - D E G R O

imabo
EEN DYNAMISCHE GROEP

IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

TV
gouden gids

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monsterboeken
mee naar huis om samen uw
keus te maken uit onze grote
collectie.

U ontvangt bij bestelling een presentje
in de vorm van een ovenwant
en een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

DISBERGEN ZONWERING
) servicegericht • klantvrier "elijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschemnen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHEVE PRIJZEN

, l SNELLE LEVERTIJD «i-^f. M , i **,-
S

T908 l Demonstratie in onze showroom Tel./fdX 0575 - 461 425
__—l na telefonische afspraak Ruurloseweg 77, Hengelo (Gld)

1-1-2
DAAR RED JE
LEVENS MEF

//

Q6J1
WORDT

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zaterdag 21 jun

Las Vegas-avond
incl. koud- en warm
buffet

Zondag 29 juni koud-, warm- c*n nagcrechtenbuffet

BouwCenter HCI slijpt
de prijzen doormidden

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Sterk in
technisch werk

Otdenhavc Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN I.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

Stevige bats BC (zolang de voorraad strekt)

Waterdichte zaklamp (zolang de voorraad

Speciekuip 65 itr.

4- weg verdeeldoos randgeaard

Grondboor 7,5 cm

Bosch pendel decoupeerzaag

Kruiwagen inh. 80 Itr.

Hardpoint handzaag BC

Afstandsmeter (zolang de voorraad strekt)

11,75
strekt) 5,90

14,90
58,15
32,30

527,35
115,00
18,75

102,10
Prijzen inclusief BTW.

BouwCenterlHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S l S R U I M E R B l J H C l



Wichers wint barcecue bij Welkoop

De heer W. Wichers uit Vorden viel vorige week in de prijzen. Tijdens een bezoek aan het Huis & Tuin Evenement in Dronten konden de be-
zoekers bij de stand van de Welkoop raden hoeveel slangkoppelingen er in een bak lagen. De heer W. Wichers deed hier ook aan mee en was
een van de winnaars die een barbecue won. Vorige week woensdag kreeg De heer Wichers deze berbecue uitgereikt door eigenaar Wim Weenk
van de Welkoop in Vorden.

Geslaagd
Aan de Scholengemeenschap 't Beeck-
land slaagden de volgende personen
uit Vorden. Afdeling landbouw en na-
tuurlijke omgeving: Wijnand Bijenhof,
Roshan Horsting, Ilona Lenselink,
Dewalt Meijerink, Jos Reintjes, Marcel
Robbertsen, Alex Teeuwen en Willie
Wobbes. Afdeling algemene voorberei-
ding op maatschappij en beroep:
Christianne Zweverink. Afdeling Ver-
zorging: Lizzie Bijenhof, Annet
Bloemendaal, Maarten Boss, Chjeh-
rando Gasper, Linda Hukker, Paulien
Lenselink, Maikel van Lingen, Yvet
Ooijman, Paula Pasman, Karlijn te
Vaarwerk, Anoek Waarle en José Win-
kel. Afdeling mode en kleding: Annet
Jansen en Marieke Vruggink.

Leerlingen Sursum
Corda soleren op
limonadeco^ert
Zaterdagmiddag 21 juni wordt door de
leerlingen van de Christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda een concert
gegeven in de grote zaal van het
Dorpscentrum. Omdat het merendeel
van de leerlingen nog zeer jeugdig is,
krijgt het concert de titel "limonade-
concert" mee. U kunt ondermeer kij-
ken en luisteren naar de blokfluitleer-
lingen, de leerling minirettes, het leer-
lingenorkest en enkele individuele
leerlingen met onder andere slagwerk.
Het concert is voor iedereen gratis toe-
gankelijk. Voor de jeugd is er gratis li-
monde. Zie ook advertentie.

Eerste Avondje Hackfort
Donderdagavond 19 juni woi^het eer-
ste avondje Hackfort geh^^en. Tij-
dens dit "avondje" wordt een lezing
met dia's gegeven onder de titel "De ge-
schiedenis van kasteel Hackfort en zijn
bewoners" door Ruud Faber uit Neede.
RUU Faber, Hackfort-kenner en advi-
seur bij de inrichting van de tentoon-
stelling gaat in deze lezing vooral in op
de historische achtergronden van het
kasteel. Ook de bewoners komen uitge-
breid aan bod, van Jacob van der
Weelle tot Arend van Westerholt. Het
"Avondje Hackfort" vindt plaats in het
stedelijk museum aan de Rozengracht
3 in Zutphen. In dd pauze van de lezin-
gen bestaat de gelegenheid om de ten-
toonstelling te bekijken.

l
Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Op vakantie met de Rabobank,
Corsica

Ver weg met een boek
Het verlangen om verre reizen te ma-
ken, hebben we waarschijnlijk geërfd
van voorvaderen als Abel Tasman en
Willem Barends. We gaan steeds verder
als het om een vakantie gaat. De mo-
derne mens heeft niet meer voldoende
aan een plekje op de Veluwe of een reis
naar Tirol. We willen naar de stranden
van Mexico of de binnenlanden van
Thailand of wandelen op het Plein van
de Vrede in Peking. Velen vieren hun
vakantie tegenwoordig liefst zo ver mo-
gelijk van huis.
Je mag daarvan denken wat je wilt.
Maar het is een gegeven waar je ook als
openbare bibliotheek rekening mee
moet houden. We beschikten al over
een royale keus van boeken over de tot
nu toe gebruikelijke vakantielanden.
Maar toen er vorig jaar door een zuinig
beheer in de vorige jaren enige ruimte
was in het aankoopbudget kon onze bi-
bliothecaresse tegemoet komen aan de
steeds groter wordende vraag naar reis-
boeken gericht op verre bestemmin-
gen.
Wie dit jaar naar Bolivia wil of naar
Cuba, naar Thailand, Moskou of Kenia
vindt in de collectie een boek waarin
dat land wordt beschreven. Bij een va-
kantie is - zoals u weet - de voorpret erg
belangrijk. Een boek over uw vakantie-
land kan daar veel aan bijdragen. En de
vakantie zelf wordt meestal nog ge-
slaagder als je van te voren weet wat er
in je vakantieland te zien en te beleven
is.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er
daarnaast in de bibliotheek, in dit Jaar
van het Reizen, geen interessante boe-
ken zouden zijn over een vakantie in
eigen land of in de Ardennen, over een
reisje naar Parijs of een trip naar
Londen. Maar wie 'ver weg met een
boek' wil kan nu in veel gevallen ook
terecht in de openbare bibliotheek.
Onder het motto: Eerst de reisboeken,
dan de reis boeken. En mocht het boek
over het land van uw keus er onver-
hoopt niet zijn omdat het net uitge-
leend is of niet in onze collectie is op-
genomen: u kunt een bepaald boek la-
ten reserveren zodat het op redelijk
korte termijn beschikbaar komt. Of het
kan voor u worden aangevraagd in de
provinciale bibliotheek. Dit alles voor
een bescheiden bedrag. We wensen u
in elk geval een fijne vakantie toe en
hopen dat ook het (reis)boek in uw
koffer daar voor een deel voor zal kun-
nen zorgen. Boekanier

Nieuwe sponsor
Van 26 tot en
met 30 april
1997 heeft
Carolien een
studiereis
gemaakt
naar het ei-
land Corsica,
behorend
tot Frankrijk
en liggend
in de Middel-
landse Zee

ten zuidoosten van Nice en ter
hoogte van Rome.

Corsica is zeer bergachtig, 184 km lang
en 80 km breed. Het eiland wordt ook
wel het "Ile de Beauté" genoemd: ei-
land der schoonheid, een naam die ze-
ker passend is. De natuur is zeer afwis-
selend met uitgestrekte bossen, ruige
rotsformaties en vele soorten bloemen
en planten waarvan de maquis (een
laag struikgewas) typisch Corsicaans is.
Naast de drukke, maar gezellige hoofd-

stad Ajaccio aan de westkust zijn de
wat kleinere badplaatsen bezocht zo-
als Porticcio, Propriano, Bonifacio,
Porto-Vecchio en Vico. Al deze plaatsen
zijn nog niet overspoeld door het mas-
satoerisme en hebben mooie zand-
stranden, behalve Vico dat in het bin-
nenland ligt.
De accommodaties zijn over het alge-
meen eenvoudig maar goed verzorgd.
De prijzen van het dagelijks leven zijn
op Corsica wat hoger dan bijv. in
Griekenland of Spanje, maar de over-
weldigende schoonheid van het eiland
maakt veel goed.
De valuta op Corsica is de franse frank
(koers per stuk ongeveer 0,35 et). Het
verzilveren van eurocheques en pinnen
bij geldautomaten levert op Corsica
nog wel eens problemen op. Travellers-
cheques zijn een goed alternatief.
Corsica ook iets voor u?

Carolien Focking is reisspecialiste in
Hengelo bij de Rabobank Graafschap-
West.

Het Leidsch/Vordense zijspanduo Leo Kuipers en Koen Kruip wordt sinds kort mede gespon-
sord door Wolsink Party- en Evenementenverhuur uit Vorden. Het zijspanduo scoorde goed
tijdens het Europees Kampioenschap door zowel in Assen als RyeJca (Kroatië) als dertiende te
finishen. Foto: Henk Teerink.



De don't
worry vloer
van PERGO

• Veel mooie dessins, nieuwe collectie
• Hoge slijtvastheid, 15 jaar garantie
• Makkelijk schoon, weinig onderhoud
• HPL in plaats van melamine

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 16 61

HEGRO,!^
parkot en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel. (0573)45 1661
Fax (0573) 45 17 17

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

OPRUIMING
Diverse bankstellen, kasten*ethoeken, fau
teuils en kleinmeubelen nu met kortingen

tot 50%b
IN HENGELO

Bankstel 3-2 leder
Bankstel 3-2 stof
Bankstel 3-2 stof
Bankstel 3-2 leder
Dressoir bl. patiné
Wandmeubel blank
Vitrinekast zwart
Draaifauteuil stof
Eethoek massief met
Eettafel blank, 110 0
Kast donker eiken
Dit zijn enkele voorbeelden uit

van 6794 - nu 4795,-
van 2490-nu 1995,-

nu 1070,-
van 7685,- nu 3995,-
van 1596,- nu 995,-
van5827-nu 3995,-
van 1590,- nu 695,-
van 960,-nu 495,-

4 stoelen van 3598,- nu 2295,-
van 540,- nu 349,-
van2695,-nu 1795,-

onze opruimingsaanbiedingen.

Tevens op alle niet afgeprijsde textiel 10% korting
IN RUURLO

op alle karpetten, voorraad tapijt en vitragevallen

op alle niet afgeprijsde artikelen 10% korting

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

Sint Jan-fietstochten op zondag
22 juni voor vijftiende keer
Op de zondag voorafgaand aan het
feest van Sint Jan de Doper (24 juni)
de patroon van de eeuwenoude
kerk aan de Nieuwstad in Zutphen,
komt men al 15 jaar uit alle wind-
streken om deel te nemen aan de
Sint Jan-toertochten.

Het is een van de vele activiteiten van
de Stichting Restauratie Sint Janskerk
om gelden bijeen te brengen voor het
verdere herstel van dit monument. Het
is mede dankzij deze fietstochten dat
in deze weken de steigers weer ge-
plaatst kunnen worden. Zo draagt men
op een sportieve en tegelijk gezellige
wijze bij aan dit enorme karwei.

De 90 en 150 km voeren de deelnemers
over een fraai uitgezette tocht door het
Achterhoekse coulissenlandschap en
over het heuvelachtige Montferland. In
samenwerking met de toerafdeling
ETP Zutphen worden deze routes dui-
delijk uitgepijld. Voor de recreatieve
toerfïetser is een tocht uitgezet over 30
km.

Inschrijving en start is in het Parochie-
centrum, pal achter de Sint Janskerk.
Onderweg ontvangt iedere deelnemer
een attentie en als aandenken een ori-
ginele herinnering. Bovendien worden
voor iedere afstand 3 fraaie prijzen ver-
loot.

Kinderen bouwen mee aan vissersvloot

Dromen van van een eigen bootje
in het Openluchtmuseum
Ook deze zomer valt er weer iets bij-
zonders te beleven voor kinderen in
het Nederlands Openluchtmuseum.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen
dan met behulp van opdrachten
proberen hun eigen bootje te bou-
wen en in het water te krijgen. Zo
kunnen zij in juli en augustus zich
voor even zelfstandig ondernemer
wanen.

Rondom de pas ̂ Restaureerde Marker
scheepswerf in net museum is nogal
wat werk aan de winkel, want het gaat
natuurlijk niet allemaal vanzelf! Om
de boten te kunnen bouwen moet er
eerst 'geld' op tejjl komen. Kinderen
mogen dit lene^Ror iets van zichzelf
(bijvoorbeeld een kledingstuk) tijdelijk
als onderpand te geven. Met dat ge-
leende 'net-echt-geld' kunnen ze bij de
houtzaagmolen van het museum al
het materiaal voor de boot kopen. Als
dat allemaal gelukt is, kan op de werf
gewerkt worden aan het vaartuigje.

Kinderen mogen er knutselen en schil-
deren.
Als een bootje klaar is, krijgt het een
vlootnummer en moeten de jonge on-
dernemers het zelf te water laten. Om
dat te vieren krijgt iedereen, net als
vroeger, een lekker stuk koek. Natuur-
lijk ontvangt iedere bouwer dan het
onderpand weer terug en ook het boot-
je mag mee naar huis!

WATERRATTEN
Het project is dus voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar. Vaders en moeders
mogen gewoon meedoen, want zo le-
ren die tenminste ook nog eens wat.
Tijdens de werkzaamheden maken de
kinderen kennis met de achtergronden
van de scheepsbouw en visserij in
Marken rond 1900. Voor de kleinere
broertjes en zusjes is er ook iedere dag
wat te doen. Kinderen van 3 t/m 5 jaar
kunnen als echte 'waterratten' lekker
spelen met waterspelletjes. Begelei-
ding is aanwezig.

Tuinen kijken in de Achterhoek
Op 21 en 22 juni 1997 worden vier
particuliere tuinen in de Achter-
hoek voor bezoekers opengesteld.
De tuinen liggen niet ver uit elkaar,
zodat heel goed per fiets van de ene
naar de andere tuin kan worden ge-
reden. Ze liggen in het zuidwestelij-
ke deel van de Achterhoek, in de
plaatsen Beek, Didam, Hengelo
(Gld.) en Zelhem.

Elke tuin heeft zijn eigen karakter: er
zijn een heem- en siertuin, boerderij-
tuin, Engelse tuin en een landschappe-
lijke tuin. Elk met veel liefde en zorg
aangelegd en onderhouden. In grootte
variëren de tuinen van 3200 m2 tot 1,8
hectare.
Iedere tuin heeft zijn eigen charme. De
heem- en siertuin Aldenhaeve aan de
Haytinkweg 8 in Zelhem wordt geken-
merkt door rust en eenvoud, waar de
bezoeker oog en oor voor detail moet
hebben. In de kruidenhof of bij slecht
weer in de oude schuur met lemen
vloer kunt u koffie drinken. De tuin is
voorts van half mei tot en met eind au-
gustus op woensdag en donderdag en
op zondag te bezichtigen. Op 18, 19 en
20 juli wordt er een Midzomer Garden
Fair gehouden.
In de landelijke tuin 'De Daalders-
maat' aan de Doesburgseweg 8 in Loil

(gemeente Didam), vindt u schaduw-
en zonneborders, een bloemenheuvel,
een kruidenboek en een pluktuin. Het
geheel ademt beslotenheid, maar door
middel van doorkijkjes is toch het con-
tact met het platteland behouden. In
juni, juli en augustus is de tuin op
woensdag geopend.
De boerderij Dijenborghs Hof aan de
Dijenborghseweg 4 in Hengelo (Gld.)
staat temidden van oude fruit- en no-
tenbomen, hagen, bloeiende heesters
en borders in steeds wisselende kleur-
schakeringen.
De fraaie Engelse tuin ligt aan de Sint
Jansgildestraat 20 in Beek, aan de rand
van-het Montferland. De tuin is onder-
verdeeld in drie verschillende tuinen:
een landschappelijk aangelegde vijver-
tuin, een prieeltuin met bloemborders
en een boomgaard met enkele oude bo-
men en een verdiepte kas. In juni, juli
en augustus is de tuin op woensdag
open.
In deze periode zijn er door de eige-
naar Jory Botvliet vervaardigde kerami-
sche en bronzen objecten in de tuin op-
gesteld. Bovendien kunt u in juni en ju-
li een dag-arrangement 'Kunst en tui-
nen' met een bezoek aan drie verschil-
lende locaties meemaken. Meer infor-
matie bij (0314) 656218 of (0316)
531559.



Daar ik de pensioengerechtigde leeftijd reeds ver overschreden heb en de 2 zoons
geen interesse hebben het bedrijf voort te zetten, stop ik met de activiteiten in de
'Spannevogel'. Dank zij u, zeer geachte cliënt, hebben wij 50 jaar met veel ple-
zier in dit bedrijf mogen en kunnen werken en is het bedrijf gegroeid van 10 m2

in de Kerkstraat tot de 'Spannevogel' van nu, 3000 m2 in Hengelo en 300 m2 in
ons filiaal in Ruurlo. Wij kijken met plezier en dankbaarheid terug op de achter
ons liggende jaren. Het bedrijf is overgenomen door drie van onze medewerkers,
welke samen ruim 70 jaar ons terzijde stonden om u te bedienen zoals u gewend
bent. Er verandert eigenlijk niets, alleen de naam Heijink maakt plaats voor de
heren Bennie Besselink, Bert Woerts en Harrie Rouwenhorst, welke verder gaan
onder de naam v.o.f. de 'Spannevogel'.
Hopende op uw vertrouwen in de nieuwe 'Spannevogel1, verblijven wij met vrien-
delijke groeten,
Fam. Heijink, Beukenlaan 2, Hengelo (Gld.)

In aansluiting op bovenstaande, delen wij u mede dat wij de 'Spannevogel' van
de fam. Heijink hebben overgenomen. Wij hopen dat u ons net zo veel vertrou-
wen zult geven als u de fam. Heijink altijd gegeven hebt. Wij van onze kant zul-
len in ieder geval onze uiterste best doen u naar tevredenheid van dienst te zijn.
Graag tot ziens.
Met vriendelijke groeten,
Bennie Besselink, Bert Woerts, Harrie Rouwenhorst

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUI0
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Concert op 22 juni in Vierakker:

Stadsjongenskoor Zutphen
laat zich weer horen
Na het fantastische debuut met
Kerstmis in een overvolle St. Wal-
burgiskerk te Zutphen, is het afge-
lopen halfjaar intensief en met veel
plezier gerepeteerd op een geheel
ander repertoire. Op zondagavond
22 juni is het resultaat te horen in
een zomeravondconcert in de fraaie
Willibrorduskerk in Vierakker. De
fraaie akoestiek van deze in 1870 ge-
bouwde kerk en niet minder het
voor enkele jaren geleden prachtig
gerestaureerde Elbrink-orgel vormt
samen met het interieur vol met
symboliek, een prachtige locatie
voor dit concert.

Het Stadsjongenskoor Zutphen legt
zich voornamelijk toe op de Engelse
koorliteratuur. Composities van o.a.
White, Statham, Willcocks en Elgar
worden zowel door koor als solisten
uitgevoerd. Hierbij is zelfs een zevenja-
rige! Het Stadsjongenskoor Zutphen, in
december 1995 begonnen met 9 leden,
is inmiddels uitgegroeid naar een koor
met 22 jongens. Het repertoire vraagt
echter om uitbreiding naar zo'n 30 le-
den. In september wordt er weer met
een nieuwe groep gestart.
Het Stadsjongenskoor Zutphen staat
onder leiding van Judy en Wim Ricfel
en komt op maandag- en dinsdagmid-
dag bijeen voor de repetities. Daar-
naast krijgen op donderdagavond bij
toerbeurt enkele jongens, waaronder
de solisten, extra aandacht.
'Als ze bij ons komen, hoeven ze nog
niet per se te kunnen zingen', aldus
Wim Riefel. 'We zijn al blij a^y:c Vader
Jacob ten gehore kunnen biggen. Dat
kunnen we ze niet kwalijk nemen,
want aan zang wordt tegenwoordig op
scholen nauwelijks meer iets gedaan.

We stomen ze overigens ook niet klaar
voor een professionele muzikale toe-
komst, al moet ik zeggen dat een groot
aantal van onze jongens, naast het
koor, heel verdienstelijk een instru-
ment bespelen, van hobo tot drums en
van piano tot cello.
Het is verrassend om te zien en vooral
te horen hoe snel onder deskundige
leiding een jongensstem ontwikkeld
kan worden tot iets heel moois.
'Iedereen mag straks met deze muzika-
le achtergrond doen wat hij wil', zegt
Wim Riefel. 'Ze kunnen straks in ieder
geval terugblikken op een opleiding
waarbij ze van alles hebben geleerd
over onder andere componisten en mu-
ziektheorieën en ongelooflijk veel er-
varing op hebben gedaan die ze anders
gemist zouden hebben. ledere ouder
kan zijn of haar kind bij ons aanmel-
den, waarbij wij kijken of het kind mu-
zikale kwaliteiten in zich heeft. Omdat
we een relatief kleinschalig koor zijn
kunnen we ieder kind veel aandacht
geven.'
Naast repetities is er natuurlijk ook ge-
legenheid voor ontspanning. Zo be-
zocht het koor uitvoeringen van het
Roder Jongenskoor en maakte het con-
cert met Sir David Willcocks in
Amersfoort grote indruk bij de jon-
gens. Naast de eigen uitvoeringen, lig-
gen er uitnodigingen om met andere
koren samen een kerstconcert te ver-
zorgen en om mee te doen aan de
Mattheus Passion van J.S. Bach.
Ontspanning is er in de pauze van de
repetities, waarbij extra aandacht aan
verjaardagen wordt besteed, het
Sinterklaasfeest en de jaarlijkse koor-
dag. Dit versterkt niet alleen de muzi-
kale band maar wat net zo belangrijk
is, de onderlinge saamhorigheid.

STEEDS MEER mensen weten ons te vinden. Vanuit de hele regio komen

ze om bij ons om hun mode-inkopen te doen. U begrijpt, dat wij
voortdurend bezig zijn met uitbreiding en verbetering van onze collectie.

Vooral op de damesafdeling begint daardoor de beschikbare ruimte te

krap te worden. Die moet een stuk groter worden. Wij gaan dus verbou-

wen. Maar eerst houden we verbouwings-opruiming. Met sensationele

kortingen. Komt u ook een voordeeltje halen?

Sportieve pullovers
van Fashionato's, RoUitr
en La Pagayo. Van |

Colberts van Love, Henri Baker,
Bogart, Passenger en Horka van
V&fï &#r}-f2&r, en
nu vanaf

Pantalons in u n,
dessins. Van Ro:
Van /-H^V ̂ >

"

Nog heel veel pullovers van
State of Art en Roberto Sarto, in
mooie kleuren en dessins.

Combinatiemode van Barucci en
Bianca. Diverse prachtige sets,
o.a. camel, nu tot
40% KORTINC
Leuke combinatiemode van
Gerry Weber en Scarlatti. In
spannende teleurstellingen, tot
30% KORTINC

Combimode van Frankenwalder
en Ara. O.a. prachtige zijden
sets in marineblauw. Nu tot
30% KORTINC

i
:•• «iffirti

!

'"."<

lange mouw,
in diverse

w$j£<

Heel voordelig; m«fc van voflijaar ea zaBH'96!
Ook Hi« is «*j v«) links iiij: 4»«M-, twen è» taréerthfaj.
U profiteert van kortingen tot wel 75%!

o.a. Melka,
nu tot

30% KORTINC

VOO R 75

Alle jeans van Big John.
I.v.m. de te verwachten drukte verzoeken wij u, zo mogelijk contant te Vah jfj^v nu C2 O



Silvestertt*
tapijt gordijn

TAPI
ZO

Zonnige aanbiedingen, tapijten,
gordijnen, vitrage en vinyl

V/AT

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

natuursteen

HOlTSl
SpoorsOaal 28.7261 A£ Ruurlo • nr\l l\ A/l J ATI~ni A l I~M)452ooo •BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

wil u graag het volgende
laten beleven:

Dat het doek - letterlijk - opengaat,
en zo uw woonkamer verandert in een
spectaculair theater, waar u films onder-
gaat als in een luxe bioscoop.
Dat het visuele centrum bestaat uit de
TV met anti-reflex contrastscherm en
beeldbuis, de hi-fi videorecorder en de
centrum-luidspreker.
Dat de BeoSound Ouverture is geïnte-
greerd als muziekcentrum met radio,
CD-speler en cassetterecorder.
Hoe de actieve BeoLab 8000/6000 luid-
sprekers u met een indrukwekkend
Surround- of stereogeluid omringen.

^ Hoe de gemotoriseerde
draaivoet het scherm auto-
matisch naar uw favoriete
kijkpositie draait.

^ De onbegrensde mogelijk-
heden van het BeoLink
meerkamersysteem, met
de Ouverture als muziek-
bron voor uw hele huis.

OOIT KIEST U
VOOR MOOIST

BeoSystem AV 9000
- Dolby Surround

3 JAAR GARANTIE TV - video - muzieksysteem

Pannenkoekboerderij

'de Heikamp'
30 soorten pannenkoeken

ambachtelijk in de pan gebakken

Zondag 22 juni

Concert Sophia's Lust
o.l.v. Gcrhard Riesmeijer m.m.v.

MAJORETTES
o.l.v. Erna Wolsink-Reinder

DRUMBAND
o.l.v. Riek Assinck

Aanvang 12.00 uur, toegang vrij

trendy
Moderne stadsfiets met een trendy
uitstraling. Verstelbaar gelakt stuur,

r.v.s. velgen, Axa veiligheidsslot,
anti-slip pedalen, triobinder in kleur.

uitvoering:
trommelremmen 4 versn.
met Shimano Nexus naaf

f l 1049,-
kleuren:

miamiblue / onyxgrijs
kersenrood / titanium

VICO fietsen
vanaf

tui

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93



Voorbereidingen Koninginnedag?

Volgend jaar bestaat de Oranjevereniging in
de voorbereidingen van Koninginnedag 1998
teelpoort aan de Horsterkamp te plaatsen.

Vorden honderd jaar. In het kader daarvan is het bestuur van de vereniging al volop bezig met
. De redactie van Weekblad Contact vraagt zich alleen af of het niet te vroeg is om nu al de kas-

Toneeluitvoering
Deldense
Buurtvereniging
De Deldense Buurtvereniging geeft op
vrijdagavond 20 juni haar jaarlijkse to-
neeluitvoering. De buurtvereniging be-
staat dit jaar vijftig jaar. Dit jaar wordt
het stuk "Wat een peerdespul" opge-
voerd, een blijspel in drie bedrijven, ge-
schreven dooi»de bekende toneelschrij-
ver Herman van der A. Ook nu weer
wordt het stuk op de planken gebracht
door de leden van de buurtvereniging
zelf, iets waar men in het buurtschap
bijzonder trots op kan zijn. Hoofd-
persoon in het blijspel zijn de gebroe-
ders Klaas en Geert Siebring. Klaas is
veeboer in hart en nieren. Zijn broer
Geert ziet echter meer in paarden, dit
zeer tegen de zin van Klaas. Als Geert
toch zijn zin doordrijft, barst op een
dag de bom. Wie de komische verwik-
kelingen wil zien, kan op 20 juni te-
recht in het Dorpscentrum. De toneel-
uitvoering is voor iedereen toeganke-
lijk. Zie ook advertentie.

Oranjefeest Wildenborch
Komend weekend wordt in het buurt-
schap Wildenborch het traditionele
Oranjefeest gehouden. Dat begint vrij-
dagavond al in de Kapel waar de to-
neelvereniging TAO. het blijspel "Zet
het maar op de rekening" zal opvoe-
ren. Een stuk in drie bedrijven en ge-
schreven door Jan van Blokland.
Zaterdagavond wordt het blijspel op
hetzelfde tijdstip opnieuw opgevoerd.
Het Oranjefeest zelf begint zaterdag-
middag met een kinderoptocht ge-
volgd door het oplaten van ballonnen.
Muziekvereniging "Concordia" zal hier-
aan medewerking verlenen. De heer Ir.
D. Staring, bewoner van kasteel de
Wildenborch, zal vervolgens de volks-
spelen openen. Op het programma
staat onder andere staat het vogel-
schieten en dogcarrijden. De jeugd kan
zich deze middag bovendien vermaken
on een groot springkussen.

Fietstocht
De hervormd gereformeerde jeugd-
werkgroep uit Vorden houdt op zon-
dagmiddag 22 juni een fietstocht. Deze
fietstocht is bedo<J^voor jong en oud
en halverwege de^rocht vindt er een
picknick plaats. Voor meer informatie
kan men bellen met 55 39 16.

PCOB
De Protestants Christelijke Ouderen-
bond sloot op 30 mei he^^izoen af
met een bursrcis. De volg^^e bijeen-
komst is op 18 september.

Theater Onder de molen
start woensdag 2 juli
met zomerprogramma
Theater "Onder de molen" in Linde
start op woensdagavond 2 juli het haar
nieuwe zomerprogramma. Onder de ti-
tel "Verhalen en muziek" is op de
woensdagavonden in juli en augustus
een zeer afwisselend programma te
zien. Aan deze avonden werkt een aan-
tal vaste medewerkers van de molen
mee zoals de Vordense troubadour
Gery Groot Zwaaftink met ongelooflij-
ke verhalen en passende en onpassen-
de liederen. Ook verhalenvertelster
Diny Hiddink is weer van de partij met
haar vrolijke verhalen in verstaanbaar
dialect.Verder Peter Hoefnagels en Ben
Rogmans met hun onweerstaanbare sa-
menspraak Dom Lull 'n, de gitaarspeler
Jan Guickelaar, goochelaar Wim
Hooghiemstra, midwinterhoornblazer
Jan Velthuis, Truud Rogmans met een
mooi gedicht en Henk Döll met het ou-
de lied van de Farao. Voor meer infor-
matie en reserveringen kan men bellen
met 55 69 87.

Regio Stedendriehoek
gaat mogelijkheden
light rail onderzoeken
De Regio Stedendriehoek heeft twin-
tigduizend gulden beschikbaar gesteld
voor een studie naar de hoofdstruc-
tuur voor het collectief vervoer in de
regio Stedendriehoek. Zoals bekend
willen zowel het streekvervoer als de
NS een aantal onrendabele lijnen afsto-
ten danwei beëindigen. Zo staan van de
spoorverbindingen de lijnen van Zut-
phen naar Apeldoorn, Winterswijk en
Hengelo (O) op de tocht. Samen met
Rijkswaterstaat en de provincies Gel-
derland en Overijssel wil de Regio
Stedendriehoek bekijken op welke wij-
ze het openbaar vervoer in de regio in
stand kan worden gehouden. Gedacht
wordt ondermeer aan de invoering van
de "light rail". Het onderzoek moet in
de loop van dit jaar worden afgerond.

Nieuwe kleding voor VTP Vorden

De selectie van VTP Vorden is door Rabobank Graa/schap-Wést en Harbach Sport in een nieuw tenue gestoken
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open huis
Een nieuw bedrijfspand,

met het allernieuwste

op het gebied van brom-

fietsen, scooters, onderde-

len en accessoires, was een

wens die werkelijkheid is

BROMFIETSEN

MOTOREN ,
ONDERDELEN «
ACCESSOIRES .

, geworden. Wij zijn er dan ook

l trots op u te mogen uitnodigen

m voor een feestelijk open huis op

^ ƒ zaterdag 21 juni a,s.
E van 10.00 tot 17*00 uur. Wij ver-

welkomen u graag op onze nieuwe
1 locatie, Z.E.-weg 33b teToldijk.

Tot ziens,

Fam. Massink

en medewerkers

Z.E. weg 33 B, 7227 DG /Holdijk (Holland),Tel. (0575) 4521 14; Fax (0575) 452008

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

Kansen in
tijdelijk werk

Gemotiveerde
medewerker houtindustrie m/v
Voor een bedrijf in Hengelo (Gld.) zijn wij op zoek naar twee gemoti-
veerde aanpakkers. Het gaat om een jong, groeiend bedrijf in de hout-
branche. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het bewerken van hout
(met behulp van machines), het klaarmaken van orders en diverse andere
voorkomende werkzaamheden. Bij goed functioneren maak je kans op
een vast dienstverband. Heb je interesse in deze leuke baan, neem dan
snel contact met ons op.
Info bij Nicole Landegge, tel (0314) 34 17 82, Doetinchem, Raadhuisstr. 7

„A
~M~ randstad uitzendbureau -

ORANJEFEEST

WILDENBORCH

ZATERDAG 21 JUNI
12.45 uur ballonoptocht vanaf Nijlandweg
13.00 uur opening, ballonnen oplaten

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

VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 JUNI
SPEELT TAO IN DE KAPEL

'ZET HET MAAR OP DE REKENING'
aanvang 20.00 uur

John Langenberg Car Trading
in- en verkoop occassions

U beleeft pas echte zomerpret in een cabriolet:
• Golf Cabriolet, bj. 88 (nw. type), zilver-

metallic, stuurbekr., lichtmet. velgen,
nieuwstaat f 12.950,-

Nu of nooit:
• Opel Astra 1.4i, bj. dec. 92, 4-drs. sedan,

blauw, luxe stereo f 12.950,-
• Ford Escort 1.8 CLD, bj. 91, wit f 7.750,-

Steeds wisselende voorraad. Alle auto's APK gekeurd.
Geopend ma. t/m za., ook op zo. na tel. afspraak.

Inr. mogelijk. U vindt ons op het nieuwe industrieter. aan de

AMBACHTSWEG 12 IN VORDEN
TELEFOON (0575) 55 37 71

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

COI uitzendbureau
Hét uitzendbureau voor de installatietechniek

zoekt met spoed;

- loodgieters m/v
- cv monteurs m/v
- elektrorhonteurs m/v

ook regelmatig werk voor andere fuhcties
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk



ledere dag vlaaienfeest
ECHTE

LIMBURGSE VLAAIEN
in ruim 30 soorten, dagvers, calorie-arm

en goed voor 12 royale punten

NIEUW • NIEUW • NIEUW

RUM-TOPF VLAAI
met veel fruit en een tikkeltje rum.

Weer 'ns wat anders

ter kennismaking voor maar f 13,95

APPEL-BAVAROISEVLAAI
goed voor 6 punten

50
voort Bi

ACHTERHOEKSCHE BOLUSSEN
ouderwets lekker, met kaneel en suiker

95
6 voor

TIP VAN DE WEEK

VORDENSE STOET
'n lekker meergranen van zuivere molenmaling, boor-

devol vitamines en mineralen

f O 50
9

Vers is bij ons warm of net afgekoeld! In onze producten zijn
daarom gelukkig geen conserveringsmiddelen nodig!!

Dus is vers... natuurlijk, lekker en gezond.
Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Rabobank
Reizen

Nü boeken
is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Corsica
Vertrek: 21 juni, 30 augustus en 6 september
l weck app. Figarclla/Propriano, inclusief huurauto!

Corsica
Vertrek: 13 en 20 september
l weck app. Figarclla/Propriano, inclusief huurauto!

Gran Canaria
Vertrek: 22 juni
l weck app. Duna Bcacb/Maspalomas, logies

Gran Canaria
Vertrek: 22 juni
l week app. Duna Bcacb/Maspalomas, logies

nu voor f 1.098,— p.p

nu voor f 948,— p.p

4 pers. nu voor f 555,— p.p

2 pers. nu voor f 625,— p.p

nu voor f 2.298,— p.p

Vertrek: 22 juni
16 dagen Hotel Caracol/Santa Lucia, All Inclusivc!
Goede duiklocatie

Ga naar uw rcizenverkopcndc Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl).

Henk Wesselink wordt
schutterskoning op
volksfeest Kranenburg
Vordenaar Henk Wesselink is er zater-
dagavond in geslaagd om schuttersko-
ning in het buurtschap Kranenburg te
worden. Vanwege deze "titel" werd hij
zaterdagavond samen met zijn vrien-
din Rikie Wolbert door Harry Nijen-
huis van het Cultureel Collektief Kra-
nenburg in het zonnetje gezet.
Het vogelschieten vormde een onder-
deel van drie dagen volksfeest in het
buurtschap. Een feest dat vrijdagavond
reeds begon met een disco voor de
jeugd met daarbij een belangrijke rol
voor DJ. Rene Kamperman. Zaterdag
was er een speciale middag voor de
jeugd gepland. Hieraan werd medewer-
king verleend door het kindertheater
"De Trekwagen" uit Doetinchem. Een
succesvol gebeuren met opvallend veel
kinderen uit de buurtschappen en het
dorp Vorden.
Zaterdagavond was er een feestavond
met medewerking van het Continental
Combo. Het feest werd zondag besloten
met medewerking van "The Spitfires".
De festiviteiten speelden zich af in en
rondom gasterij Schoenaker. Geduren-
de deze dagen vond er tevens aan de
Eikenlaan een vlooienmarkt plaats,
waar ook een gezellige drukte heerste.

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden
Hengelo
S teenderen

Zutnhenseweg 26
Ra^Buisstraat 21
Burg. Smitstraat 21

tel.
tel.
tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

HELP HET GELUK 'N H AN

d
Bfinl.poortKr.iji 32. 741 l MS [Vvci.m. Tel OS70 . tl I 899 4O4O4O

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

i Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan allo merken onder garantie

Autoglasservice

Ltv/iau/o r/ra/i's etc.

Urinkhorsl l
7207 13G ZUTPII1CN
( i i u l . leriTin Rcvclhorsl)
"O (0575) 52 28 l G

BDVAG

Bejaardensoos
De Bejaardensoos in Vierakker-Wich-
mond maakt op woensdag 25 juni haar
jaarlijkse uitstapje. Ditmaal wordt er
onder andere een bezoek gebracht aan
een kaasboerderij in Maasbergen.
Bodega 't Pantoffeltje in Vorden is de
eindbestemming van deze dag. Hier zal
aan het eind van de middag een diner
plaats vinden. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij in de bus. Voor meer informa-
tie kan men bellen met 55 28 70.

ZIJ WERKEN AAN HUN IDEALEN!
VSO stuurt geen geld of graan naar de Derde Wereld, maar mensen. Vakmensen

met werkervaring in onderwijs, gezondheidszorg, landbouw of techniek.
Gelooft u nog in idealen? Vraag de folder van de VSO-vnendenkring.

VSO Nederland Hooghiemstraplein 142, 3514 AZ Utrecht
Telefoon 030 - 27 69 231 Gironummer 92 VSO

MENSEN LEREN VAN ELKAAR

Ons assortiment:
verse zomervruchtenvlaai • rijstevlaai • musli-honingvlaai • abrikozenvlaai •

Zwitserroomvlaai • sinaasappelvlaai • Hawaii-vlaai • tompoucenvlaai •
i chipolatavlaai • aardbeien de luxe vlaai • kersenvlaai de luxe • woudvruchten

vlaai • appelspeciaalvlaai • Christotfelvlaai •
boerenjongsvlaai • advocaatvlaai

MIE WUUUEN f 10,-

Super-aanbieding van 18 t/m 25 juni 1997
Verse zomervruchtenvlaai <
rijstevlaai • abrikozenvlaai

8 royale punten voor

f7,50

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

Blijvend elke woensdag
5 broden naar keuze
voor

f 12,-
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