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WV biedt de toerist veel
vertier
De WV heeft voor de toerist voor de komende maanden een
attraktief programma samengesteld. Zo worden vanaf woensdag
26 juni t/m woensdag 28 augustus elke week de achtkastelenfiets-
tochten georganiseerd.

Met Kennemer Kaarten

Op het landgoed Den Bramel wordt op
donderdag 4 en 11 juli alsmede op
donderdag 8 en 15 augustus avond-
wandelingen gehouden.
Tevens worden er wandeltochten geor-
ganiseerd met als vertrekpunt het
Marktplein. Deze tochten voeren de
deelnemers langs de mooiste plekjes
van Vorden. De data /.ijn 8, 15 en 22
juli en maandag 12 augustus.
Het kasteel Vorden kan ook bezichtigd
worden. In juli en augustus zijn er elke
donderdagavond twee rondleidingen.
In de maand september is er elke
maandagavond een rondleiding.

De particuliere pijnbomenverzameling
op het landgoed De Belten kan op de
dinsdagen 9, 16, 23, 30 juli en 6 en 13
augustus bezichtigd worden.
Het biologisch-dynamisch bedrijf 'De
Vijfsprong' aan de Reeoordweg kan op
woensdagavond 17 juli en 14 augustus
bezichtigd worden.

Dinsdag 6 augustus staat de bezichti-
ging van het landbouwbedrijf Bouw-
meester aan de Schuttestraat op het
programma. Op 30 juli de boerderij
van de fam. Mennink aan de Galgen-
goonveg.

Vanaf donderdag 18 juli tot en met za-
terdag 20 juli staat Vorden in het mid-
delpunt van kermis, braderie en een
kinderbraderie.
Zaterdag 17 augustus wordt er op het
Marktplein een Kunstmarkt gehou-

den. De heer J. Brinkman geeft woens-
dag 17 en 31 juli in de salon van cam-
ping Wientjesvoort een lezing over de
Vordense natuur.

Zaterdag 10 en zaterdag 17 augustus
wordt er een 30 kilometer lange fiets-
tocht georganiseerd met de in oud-
Gelderse boerenkostuums gestoken
folkloredansgroep 'De Knupduuks-
kes'.

Op nog nader te bepalen data worden
er op camping De Wientjesvoort film-
voorstellingen gegeven over opfokken
en verzorgen van papegaaien. Vrijdag
26 juli is er.een avondvoorstelling van
circus Bavaria.
De Stichting HAM-party organiseert
zaterdag 10 augustus rond het verlich-
te meer bij Graaskamp een beachparty
met veel show, zang en dans. Zondag
30 juni zijn de tuinen van kasteel
Wiersse weer voor het publiek open-
gesteld. De Kapelcommissie Wilden-
borch organiseert donderdag 25 juli
en donderdag l augustus rond kasteel
De Wildenborch een Staringavond.
Verder worden er de komende maan-
den in de verschillende buurtschappen
te Vorden de traditionele volks- en
buurtfeesten gehouden.

De /wem- en polovereniging organi-
seert zaterdag 13juli dejaarlijkse Pret-
ty Markt. De kastelenrit met historische
rijtuigen vindt dit jaar plaats op zon-
dag l l augustus.

Vordense
klootschietmarathon
De buurtvereniging 'Delden' organiseert zondag 23 juni voor de derde keer de
Vordense klootschietmarathon.
De/.e marathon heeft een lengte van tien kilometer en is speciaal bedoeld voor
personeelsverenigingen, buurten, families, straten etc. Men kan starten in de klas-
sen heren, dames of in een gemengde klasse (max. twee heren). Een team bestaat
uit minimaal vier personen. Er mag maximaal één persoon lid zijn van de officiële
bond.
De organisatie verwacht een groot aantal deelnemers. Vandaar dat de herenteams
drie kwartier eerder van start zullen gaan.
Alle deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje. Opgave en inlichtingen kan
men krijgen bij Dick Regelinken Harry Flamma. (Zie advertentie.)

Commissie Welzijn schrikt
van financiële consequenties
invoering
mini-containersysteem
De Commissie Welzijn heeft in meerderheid positief geadviseerd
om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 239.829
gulden, waarvan ruim 194.000 gulden toe te rekenen valt aan de
invoering van een mini-containersysteem.
Mevr. Horsting (PvdA) wenste op dit
moment nog geen advies uit te bren-
gen. Zij verweet de gemeente dat deze
bij de invoering alleen 'het gemak'van-
uit de gemeente zelf bekijkt.
'Wat ons irriteert is dat de bewoners
met containers om moeten gaan die
hun worden opgedrongen', aldus me-
vrouw Horsting die er op ,vees dat met
name invaliden, gehandicapten, be-
jaarden in 'gewone' woningen met een
grote container opgezadeld worden
waar ze niet mee overweg kunnen.
'Geef deze doelgroep de ruimte om
een container om te ruilen tegen een
kleinere. In Zutphen bestaat die moge-
lijkheid ook', zo s p rak mevr. Horsting.

Wethouder mevr. Aartsen (CDA) wees
erop dat een onmiilsysteem heel wat
meer geld gaat kosten. 'We moeten als
college alles efficiënt bekijken. Laten
we eerst eens proberen hoe lier gaat',
aldus de wethouder. Mevr. Horsting
adviseerde het college een kleine en-
quête te houden om zo na te gaan wat
de mensen wensen. Wethouder mevr.
Aartsen zal de opmerkingen van mevr.
Horsting meenemen naar het college.
WD ging schoorvoetend akkoord met
het collegevoorstel. Wel was liberaal H.
Rietman van mening dat mensen die
hun afval in eigen tuin verwerken nu

toch wel gestraft worden. Wethouder
Aartsen: 'Niet alles kan gecomposteerd
worden. Kijk b.v. maar naar boeren-
koolstronken. Uit ervaringscijfers van-
uit andere gemeentes is gebleken dat
toch veel mensen uit het buitengebied
van een container gebruik zullen ma-
ken.'
Mevrouw Tolkamp (CDA) zei even-
eens geschrokken te zijn van de kosten.
'We gaan wel akkoord, op veel van de
kosten kunnen we vanu i t de gemeente
niet veel druk uitoefenen', zo sprak zi j .
Tijdens deze commissievergadering
maakte mevrouw Folkertsma (AAW-
uitkeringsgerechtigde) gebruik van de
mogelijkheid tot inspreken. Op een
vraag van haar of er geen mogelijkheid
bestaat dat wordt uitgegaan van een
different ia t ie van de tar ieven, ant-
woordde de wethouder dat dit geen
haalbare kaart is. Mevr. Folkertsma
vond het niet terecht dat voor één zak
a f v a l evenveel moet worden betaald als
voor drie of vijf. 'In onze groei-econo-
mie met de daaraan gekoppelde con-
sumptiedwang spelen burgers met de
laagste inkomens nauwelijks een rol
merr, aüeenv'.aanden voorop. Ons is
duidelijk (iat wc uc ni i l icuci is is alleen
overleven als er een halt wordt toege-
roepen aan die groei-economie', aldus
mevr. Folkertsma.

Wevo Druk bezorgt
bruidspaar romantisch
weekend Bilderberghotel

Een feestelijke, bruisende receptie in 'Le Triangle' te Apeldoorn
was in volle gang voor het pasgetrouwde echtpaar Arjo Haaf-
kens en Vera Zohlandt toen een vertegenwoordiging van kenne-
mer Kaarten te Beverwijk en Wevo Druk er binnenstapten. Zij
zouden de feestvreugde nog belangrijk verhogen, want zij kwa-
men het kersverse echtpaar vertellen dat het een romantisch lang
weekend had gewonnen in het riante Bilderberghotel 't Speulder-
bos in Garderen. Zij wonnen die hoofdprijs van Kennemer Kaar-
ten, doordat zij hun trouwkaarten bestelden bij Wevo Druk en
daarbij hun keus lieten vallen op één van de schitterende kaarten
uit het grote Kennemer Kaarten assortiment.
Bij hun KJS^lling kregen zij namelijk
een wedstrijdformulier uitgereikt,
waarop zij een slagzin af moesten ma-
ken. De zin begon met: 'Wij kozen voor
een Kennemer Kaart...' en meestal
wordt daa^k iets ingevuld in de trant
van: '...die^Bi de moeite waard'.

Maar Arjo en Vera maakten er iets
mooiers van: 'In Apeldoorn woonde
een paartje, die kochten van Kenne-
mer hun kaartje. Men was zo verrast
over het kaartje wat bij ons past, die
dag verliep prachtig in 'tvaartje'.
En dat leverde dit echtpaar de hoofd-
prijs op, die als een komplete verras-
sing tijdens de receptie de feestvreugde
kwam verhogen.
Verkoopleider Wim Pangemanan van
de Kennemer kwam, geëscorteerd
door vertegenwoordiger Ed Maas, de
bij de prijs behorende 'oorkonde' over-
handigen. Ook Wevo Druk was uitge-

nodigd en vertegenwoordig^door de
heer Overbeek. Ook voor Wevo Druk
was er een leuk prijsje van de Kenne-
mer: een diner voor twee personen
t.w.v. f200,-.

Succes
Wim Pangemanan vertelde, dat deze
aktie van Kennemer Kaarten, waarin
eenjaar lang elke maand zo'n roman-
tisch weekend kan worden gewonnen,
zo'n groot succes is dat Kennemer
Kaarten — overigens gespecialiseerd
in niet alleen trouw-, maar ook verlo-
vingskaarten, kerst- en nieuwjaarskaar-
ten enzovoorts - zeker met de aktie
doorgaat.

De hoofdpersonen in het hele verhaal,
waren zeer onder de indruk van hun
fraaie Kennemerprijs.

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Bustocht
Op woensdag 26 juni a.s. gaat de be-
jaardensoos Viei akker/Wichmond een
dagje uit met 's morgens vertrek vanaf
cafë-restaurant 'de Flter' meteen grote
bus van Havi uit Rijssen en twee kleine
busjes, die aangeboden zijn en gere-
den worden door firma Klein Lebbink
en de firma Langwerden.

De tocht gaat via Hafhorst waar 's mor-
gens koffie wordt gedronken en vervol-
gens naar het mooie Drenthe, het
Openluchtmuseum De Zeven Marken
in Schoonoord, waar we eerst ons ei-
gen meegebrachte brood opeten en
koffie aangeboden krijgen.
Daarna het bezichtigen van het mu-
seum.

Na een paar uurtjes gaat de tocht huis-
waarts en hoopt men op tijd terug te
zijn in café-restaurant 'de Elter' voor
een consumptie en een fijn diner.
Het bestuui wenst allen een f i jne dag
toe.

In de Dennen Aqua Meeting
Woensdag 26 juni zullen in het zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen' te Vorden een tweetal aktiviteiten plaatsvinden voor de
jeugd. Zowel 's middags als 's avonds. Zo zal 's middags worden
begonnen met de 'In de Dennen'-rekordjacht, waarbij een wissel-
beker te verdienen valt.
De gehele middag kan men zich dan
uitleven in wedstrijdverband. In het
diepe bassin zullen tien wedstrijdon-
derdclen worden uitgezet zoals achter-
uit /wemmen, luchtbedden! ace, over-
liet-water-lopen, watert rappen, plank-
hangen etc.

Voorde deelnemers(sters) beslist geen
gemakkelijke opgave want de diverse
onderdelen vragen veel kracht en tech-
niek. De deelname voor dit evenement
is gra t i s . De wedstrijdindeling /al
plaatsvinden naar l e e f t i j d ,
's Avonds wordt begonnen met het
tweede gedeelte van deze Aqua Mee-
ting, u i . het pres ta t ie /wemmen. Ook
hier is de deelname gratis.
Men kan z ich inschr i jven voor de vol-

gende afstanden: 800, 1000, 1500 en
3000 meter. De beste prestaties per af-
stand worden gehonoreerd met een
zwembrevet en zwembroek(pak)em-
bleem behorende bij de afstand welke
wordt gezwommen.

Voor beide programma-onderdelen
kan men zich aan de kassa van het
zwembad tot ui ter l i jk dinsdag 25 juni
inschrijven. De organisatie berust bij
het badbestuur en het personeel. Ho-
pelijk zullen de weergoden dit keer wel
meewerken zodat de deelnemers en
toeschouwers veel plezier aan de/e
Aqua Meeting kunnen beleven. Het
diepe en ondiepe bassin zal die dag
slechts beperkt voor het /wemmen ge-
bruikt kunnen worden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 23 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool; 19.00 uur ds. H.
Westerink, SOW-jeugddienst in de Dorpskerk
m.m.v. The Ballad Singers uit Lochem.

Kapel de Wildenborch
Zondag 23 juni 10.00 uur ds. H. Westerink,
m.m.v. de Cantorij. Na afloop koffiedrinken.

Geref. kerk Vorden
Zondag 23 juni 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Westerink, gez. jeugddienst
in Herv. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 22 juni 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 23 juni 10.00 uur Eucharistieviering
met H. Vormsel.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 juni Pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 22 en 23 juni dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 22 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 22 en 23 juni G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje/un/ mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER -
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 juni 10.00 uur ds. J.B. Bentveld,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 juni 17.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 23 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
iWeekend-Wacht-Pastores: 23-24 juni Pastor
van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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

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

Kun je ervan
genieten?
Dat is het thema van de zomcravond-
jeugddienst die zondagavond 23 jun i
plaatsvindt in de Hervormde Kerk. Ie-
der van ons wil genieten van het leven
(binnenkort weer vakantie e.d.) Ook de
Bijbel spoort ons aan om te genieten
van het leven (Prediker).

Voorganger is ds. 11. Westerink en mu-
/.ikale medewerking wordt verleend de
gospelgroep The Ballad Singers uit
Lochem, die ons ook/u i len begeleiden
met het zingen.

Het belooft een interessante dienst te
wolden en na afloop is er koffie, thee of
f r i sdrank . De dienst is georganiseerd
door de Herv./Cieref. jeugdwerken>ep
die hopen dat j i j / u ook komt.



Tijdelijk
VOORDEEL
van Schiesser

Schiesser®
Ondergoed voor mannen
die kwaliteit en pasvorm
willen voor een betaalbare
prijs. 100% katoen in
3 kleuren. Slip of •« |-v 95
singlet 2 Stuks l:/.

mode
burg. galleestraat 9 - vorden

l'arkt'i'L'n voor de deur.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• VERKOOP:
Restanten inboedel. Stoelen,
tafels, lampen, bedden,
wastafels, etc. Zaterdag a.s.
van 10-13 uur. Zutphenseweg
55.

• TE KOOP:
2 Half bloed Arabieren
jr.lingen vr. Manege de
Hessenkamp, tel.
05752-1737. Kerkhoflaan 5,
Vorden.

• GEVRAAGD:
Werkend meisje zoekt met
spoed woonruimte in Vorden
met eigen gebruik van keuken,
douche/wc. Brieven ond. nr.
12-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• LET OP:
A.s. zaterdag starten wij met
de verkoop van nieuwe
aardappelen. H. Scheffer,
Delden.

• ATTENTIE MOEDERS:
Verkleedkleren voor
kinderen geen probleem
meer. Ze zijn te huur in alle
maten en er is een ruime keus.
Het Stroo 1, Vorden,
tel. 05752-2138.

• TE KOOP:
Spoorbiels 5 kwaliteiten,
vanaf f 13,-. Op maat zagen
op afspraak.
Grindtegels 40x60 a f 3,95.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1,Ruurlo, tel. 05736-1577.

• GEZOCHT:
Wegens emigratie goed tehuis
voor een lieve 7-jarige
gecastreerde zwart/witte
kater. Tel. 05750-12629.

• TE KOOP:
Puch Maxi, z.g.a.n., bjr. '87.
Y. Abbink, Heideweversweg 6,
tel. 05753-1410.

• GEVRAAGD:
een net meisje voor de
zaterdag. Bellen 05752-3009.

• TE KOOP:
Z.g.o.h. jongensfiets. Tel.
05752-1932.

Bekroon een Auping
met een Auping

Kies dé droomcombinatie:
een Auping-matras op een Auping-spiraal.

Met dit Auping Slaapsysteem bent u verzekerd van een gezonde
nachtrust. De Auping-spiraalbodem ondersteunt de matras

stevig genoeg. Gelijkmatige veerkracht zorgt voor een
voortreffelijk ligcomfort. Spiraal en matras vullen elkaar aan,

zodat ze samen een perfecte eenheid vormen.
Een droomcombinatie die u het beste ligt.

,NTF.R,EUR RAST IN ELK BED 1NTERIEUR

WAARBORG
aipng

WAARBORG

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

GEI LIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 0575I-I296

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

HAM-
ASPERGE

BROODJES
WEER EENS WAT ANDERS!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Zin in
een
ZONNEBANK-
KUUR

Bel 05752-3433

ïndoor sport vorden
Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

mode voor
het héle gezin

^^^MRRRRj RRR*̂  ™f '

luuntt
A fachinn

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (bij de Torro) - TERBORG - DIDAM

fashion
KWALITEIT HOEFT NIET

ALTIJD DUUR TE ZIJN

in diverse oiodekleuren

| o.a. lila, groen, rood,

eeru en geel

PIJKERBROEKEN
DEZE WEEK GAAN ZE DE DEUR UIT VOOR DE

HALVE PRIJS
OP ALLE standaard-
kleuren geven wij deze
week maar liefst •rot ĵ

HET LOONT WEER DE MOEITE OM EVEN TE KOMEN KIJKEN.

Iets anders dan anders

Lamsvlees
Van bout tot gehakt

van worst tot kotelet.
't Is lekker en mager
zo is het maar net.

MAANDAG+ DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95

Grove verse worst 1 «HO 9,90

Borstlapjes uiio 12,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kilo 6,25

Hamburger
per stuk l ,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 «HO 7,95

Rundergehakt ik,io11,50

Magere Varkenslapjes 1 uio 8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Lams Shoarma
100 gram 1,79

LamS WorSt 100 gram 1,59

Gekookte Lever
100 gram 0,89

Pekelvlees
100 gram 1,79

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk

ongewoon lekker 250 gram D,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

EXTRA VOORDELIG:

mager of met een randje 5QO

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

groenten en fruit
kaas en noten GROEN1

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 20 - 21 - 22 juni

UITDENOTENBAR:

b e i e r c o m p l e t

Vordense Notenmix

f 250 gram 2,50

maandag 24, dinsdag 25
en woensdag 26 juni: Panklare Spitskool 500 gram 1,50

Elf Zaden Brood

Hét brood voor volkoren liefhebbers!

Wij bakken het zelf iedere dag.

Probeer het ook eens!

AANBIEDING

Slagroom- of Mokka Snit van e ,75 V00r
l OaTelKUUKSKeS van4,50 voor

Penseetaartje Gember ofVictoria

Krentebollenehaien
van 5,25 voor

1 pak van 4,50 voor

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER' WMriMC DMINTVCn VX^f l̂

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt >

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons zoontje en mijn
broertje

Jerry Thevidor

Jerrv

Woensdag 12 juni 1991

Marijke Duistermaat-
Hendriksen
Berno Duistermaat
Liz

Eikenlaan 2, 7251 LT Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Sander

Hij is geboren op 4 juni 1991,
om 19.25 uur en weegt 2400
gram.

Hans en Marijke Jurriëns
Lintelostraat41
7203CTZutphen

Tijdelijk adres Sander:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze dochter die
op 12 juni 1991 om 13.47 uur
is geboren. Wij noemen haar

Leonie

Jan Masselink
Saskia Buist

Insulindelaan13,
7251 E J Vorden

Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook ons 25-ja-
rig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Jan Harmsen
Joke Harmsen-
Marsman

Schimmeldijk4
7251 MX Vorden

Hartelijk dank voor de vele be-
langstelling in welke vorm dan
ook, bij ons 40-jarig huwelijks-
feest.

D. Pardijs
A. Pardijs-
Wuestenenk

StrodijkIO
7251 RS Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk dankzeggen
voor alle kado's en de vele feli-
citaties, zowel persoonlijk als
schriftelijk, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 45-jarig huwelijks-
feest.

Jan en Dinie
Hulstijn-
Masselink

Graag willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's,
welke wij mochten ontvangen
bij ons huwelijk.

Joop en Symone
Boerstoel-Koops

Mede namens mijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw

JOHANNA
LAMMERDINA

WENTINK-
BOERSBROEK

Uit aller naam,
B. Wentink.

Vorden, juni 1991.

Pretty Markt
13 Juli

Heeft u spullen t.b.v.
Vorden '64, tel. 3655.

BUURTVERENIGING DELDEN
organiseert 3° Vordense

klootschiet-
marathon ookm)

voor families, bedrijven, buurten etc.
op 23 juni, café 't Zwaantje
Hengeloseweg 14, Vorden

Klasse: heren 10.00 uur - dames
10.30 uur - mixed (max. 2 heren)

10.30 uur. Max. 1 bondslid per team.
Opgave en info liefst vóór 21 juni:

Dick Regelink 05752-1328
Harry Flamma 05752-1942

(12.00-12.30 uur).

Frans Nijenhuis
en

Greta Zweverink*
i gaan trouwen op

donderdag 27 juni 1991 om 11.00 uur
in het gemeentehuis van Vorden.

U bent van harte welkom
op onze receptie van 14.30-16.00 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ons adres:
Stiggoor23,7241 LCLochem.
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Óp maandag 1 juli hopen wij
met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gerrit Schuppers en
Alie Schuppers-Rietman

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur in
Zaal Den Bremer, Z.E. Weg 37, Toldijk.

Juni 1991

Dorpsstraat 15
7234 SM Wichmond *
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Tot onze diepe droefheid delen wij u mede, dat geheel
onverwacht is overleden mijn lieve broer en zwager

HENDRIKUS MARTINUS
LIJFTOGT

(HENK)

op de leeftijd van 59 jaar.

Lochem: G.J. Lijftogt

W.M.H.Lijftogt-Jansen

Vorden, 16 juni 1991.
Oude Zutphenseweg 6.

Correspondentieadres:
H. Postelweg 6,7241 EN Lochem.

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 20 juni om
12.15 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatshebben
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

Geheel onverwacht is, na een liefdevolle verzorging in
het bejaardencentrum ,,de Wehme" te Vorden, van
ons heengegaan onze lieve vader en opa

JOHANNES ANTONIUS
BLEUMINK

WEDUWNAAR VAN JOHANNA BERENDINA BESSELINK

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: Joop en Anneke

Beltrum: Arnold en Riek

Kranenburg: Ria en Bertus

Haaksbergen: Henk en Catrien

Vorden: Tonnie en Annie

Kranenburg: Leo en Reni

Kranenburg: Frans en Ans

Vorden: Bennie en Riek

Vorden: Laurens

^en kleinkinderen.

Vorden, 15 juni 1991.
,,De Wehme".

Correspondentie-adres:
A.B.M. Bleumink, Kerkhoflaan 13, 7251 JW Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 19
juni op de RK Begraafplaats te Kranenburg.

Op 16 juni 1991 overleed na een moedig gedragen
lijden, mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en
grootmoeder

JOHANNA LUCRETIA
VERMEULEN

ECHTGENOTE VAN H.F. STALLMAN

geboren 29 augustus 1915.

Warnsveld: H.F. Stallman

M.L. Stallman

Meppel: P.J. Stallman
H.G. Stallman-van der Laan

Eva
Hein
Bart

Boggelaar9,
7231 RC Warnsveld.

De crematie heeft inmiddels in familiekring plaatsge-
vonden.

Thuis 'lever geer- bezoek.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

heerlijk frisse

VRUCHTENVLAAITJES
GEVULD met Zwitserse room en vers fruit

DIT WEEKEND
4 HALEN EN DE SE

't winkeltje in vers brood en banket

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

P. S.: ZIE ONZE DAG-AANBIEDING!

Gevraagd voor de winkel:

HANDIGE
ENERGIEKE
JONGEMAN
leeftijd ca. 18 jaar.

voor de zaterdag en vakantie-periode.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15-Vorden-Telefoon 05752-1261

B O U W M A A T S C H A P P l J

WEUSÏËNENK
Bouwmaatschappij Weustenenk b.v. is de
werkmaatschappij van Weustenenk Beheer b.v.

Door de toegenomen opdrachten en offerte-
aanvragen, zowel in woningbouw als utiliteitsbouw en
bungalowbouw, is binnen ons bedrijf plaats voor een

BOUWKUNDIGE mL
Taakomschrijving:

* Het maken van
bestektekeningen,
werktekeningen en
detailleringen.

* Voorbereiden en plannen van
diverse werkzaamheden met
onderaannemers en
leveranciers.

* Werken-administratie
verzorgen.

* Nacalculatie.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met
dhr. B.H. Wuestenenk, tel. 05754-1886.

Uw schriftelijke reactie graag naar:

Bouwmaatschappij Weustenenk b.v.
Bakermarksedijk 10
7223 KJ Baak

Veldcrossers kruisen eerst
het pad van ...

de loopschoenspecialist
*

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

UITVAART ^P UrrWART1

VERZORGlNGll VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

DE ZOMER!
MET DEZE PITTIGE
VLEESLEKKERNIJEN:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

RUNDERGEHAKT ̂  5,98

KEURSIAGER

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

PAMPASCHIJF m, 1,55

TIP VOOR DE BOTERHAM:

SCHINKEN METWORST m, 2,98

CORNED BEEF mg 1,29

SPECIAL
BIEFSTUK IN

STROGANOFF SAUS
1 00 GRAM
445

Kort warm maken op hoog vuur.

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram «3,9o

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500gram 5,98

WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500gram 4,98

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

M.i.v. l juli 1991 is ons bedrijf overgenomen door de fam. Rust.
Hiermee willen wij onze klanten hartelijk bedanken voor het
genoten vertrouwen in de afgelopen jaren.

Ter gelegenheid hiervan staat er op donderdag 27 juni a.s.
vanaf 20.00 uur een hapje en een drankje voor U klaar.

Arnold en Ria Schut
Café „Uenk"

Nieuwstad 13,
Vorden.

M.i.v. l juli 1991 hebben wij Café „Uenk" aan de Nieuwstad 13
te Vorden overgenomen van Amold en Ria Schut.

Wij zijn voornemens de zaak op dezelfde voet voort te zetten.

Gaarne maken wij kennis met U op donderdag 4 juli vanaf 20.00
uur onder het genot van een drankje en een hapje.

familie Rust.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
DEZE WEEK

KLEINE DAMESMATEN (36 en 37) NU v A 29,-

KLEBUNNIE's KINDERSCHOENEN 79,-

D,VERSE HERENSCHOENEN NU 49-

PICARDIDAMESPUMPS NU HALVE PRIJS

20% KORTING
OP ALLE NIET-AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

WullinkVorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 tel. 1342.

ZATERDAG 22 JUNI A.S.

OPENBARE
LES

VAN DE
NUTS BLOKFLUIT EN

MELODICA CLUB

IN HET DORPSCENTRUM
AANVANG 19.30 UUR.

IEDEREEN IS VAN
HARTE WELKOM.

Het Bestuur.

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto qratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816



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

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

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

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

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

j* ONDERZOEK NAAR
PARALLEL-
VOORZIENINGEN

LANGS DE
RUURLOSEWEG

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag
van f 57.500,— beschikbaar te stellen
voor een onderzoek door een advies-
bureau naar parallelvoorzieningen
langs de Ruurloseweg.
In de begrotingsvergaderingvan 29 ja-
nuari jongstleden heeft de gemeente-
raad verzocht om al uitgewerkte plan-
tekeningen te laten maken van fietspa-
den langs deze weg van Vorden tot Kra-
nenburg en om opnieuw een ver-
keersonderzoek te laten instellen naar
de verkeersveiligheid op deze weg. Vol-
gens burgemeester en wethouders
dient eerst een onderzoek plaats te vin-
den die de vraag beantwoordt of het
aanleggen van fietspaden de goede
weg is. Dit sluit tevens aan bij het her-
nieuwde verkeersonderzoek waarnaar
de gemeenteraad heeft gevraagd.
De resultaten van het onderzoek kun-
nen ook dienen voor de onderbouwing
en de voorbereiding van een plan; als
ondersteuning in de bestemmings-
planprocedure en ter beïnvloeding van
de besluitvorming bij de toekomstige
wegbeheerder (de provincie Gelder-
land) bij het daadwerkelijk treffen van
maatregelen.

j!« SUBSIDIE VOOR
STREEK V. V. V.

Achterhoek
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om voor de ja-
ren 1991 tot en met 1994 aan de streek
V.V.V. subsidie te verlenen van f 0,58,
10,70, f 0,80 en f(),90 per inwoner.
Met de/e subsidietoezegging kan de
streek V.V.V. een meerjarenplan uit
gaan voeren, waarbij drie onderdelen
centraal staan:

— betere ondersteuning lokale V.V.V.;
— advisering gemeenten;
— regionale promolionele aktivitei-

ten.

Aan alle deelnemende gemeenten die
binnen de regio van de Streek V.V.V.
vallen is een/elfde verzoek om subsidie
gedaan.
Ook bedrijven die profiteren van de ak-
t i v i t e i t e n van de Streek V.V.V. krijgen
een verzoek om een hogere bijdrage.

.^AANVULLING
MEERJAREN-

PROGRAMMA RES-
TAURATIE RIJKS-

MONUMENTEN
Indien de- gemeente jaarl i jks een aan-
v u l l i n g geelt op het meerjarenpro-
gramma res t au ra t i e -1 i jksmonumenten,
reseiveert de Minister van Welzijn,
volksgezondheid en Cultuur ieder jaar
een budget dat ten gunste komt aan de
restauratie van i i jks inonumenten. De
gemeente Vorden telt 42 rijksmonu-
menten. l let budget dat tot nog toe se-
dert 1986 wordt gereserveerd bedraagt
per jaar ongeveer f' 100.000,—. Hier-
mee zijn al restaurat ies uitgevoerd, on-
der andere aan de Lindese Molen, de
boerderijen Riethuisweg 3, Branden-
borchweg 7 en Lindeseweg 14 en aan
kasteel De Wiersse.
Thans spaart cle gemeente enkele jaar-
budgetten om een grote restauratie
van cle R.K. Kerk te Kranenburg U la-
ten subsidieren.
Door een wijziging in de- restauratie-

regeling van het rijk dient thans een
aanvulling voor twee jaar op het meer-
jarenprogramma te worden gegeven.

J*NlEUWLID VOORDE
GEMEENTELIJKE

MONUMENTEN-
COMMISSIE

De heer G.W. Brinkman heeft de wens
te kennen gegeven zijn aktiviteiten
voor de gemeentelijke monumenten-
commissie te willen beëindigen. De
heer Brinkman zat namens de Vereni-
ging Oud Vorden in de gemeentelijke
monumentencommissie.
Deze vereniging heeft de heer Ir. J. van
Beek voorgedragen om de heer Brink-
man te vervangen.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad nu voor om de heer
Van Beek te benoemen als lid van de
gemeentelijke monumentencommis-
sie.

FSLUITEN VANEEN
GEDEELTE VAN DE

KERKSTRAAT
Dooi het plaatsen van de V.V.V. kiosk
aan het marktplein kan de markt-
kraam, die tot nu toe langs de Kerk-
straat staat, daar niet meer staan. Deze
kraam zal daarom gedeeltelijk op de
Kerkstraat komen te staan. Hierdoor
wordt deze straat ten tijde van de markt
te smal voor het doorgaande verkeer,
zodat een gedeelte van de Kerkstraat
tussen de openbare basisschool 'De
Dorpsschool' en de kosterswoning, ten
tijde van de wekelijkse vrijdagmorgen-
markt, moet worden afgesloten voor al
het verkeer, behalve voetgangers.

^BOUWKUNDIGE AAN-
PASSING KLEUTER-

LOKALEN
'DE DORPSSCHOOL'

De groep kleuters van de Dorpsschool
is te groot voor een klaslokaal. Daarom
maakt de school gebruik van twee loka-
len. Dit is niet plezierig voor het bege-
leiden van de kleuters. De inspekteur
van het basisonderwijs heeft hierop al
meerdere malen gewezen. Ook de cli-
rekteur van de school vindt het gewenst
dat deze situatie verbetert.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad clan ook voor om een
krediet van f 7.000,— beschikbaar te
stellen om de muur tussen beide loka-
len gedeelte-lijk te verwijderen.

BOUWKUNDIGE AAN-
PASSING NODIG

DOOR CONSTRUCTIE-
FOUTEN
'DE VORDERING'

Burgemeester en wethouders stellen
cle gemeenteraad voor om een bedrag
beschikbaar te stellen van f 84.600,—
voor bouwkundige aanpassingen aan
'de Vordering'. Deze aanpssingen die-
nen op korte termijn plaats te vinden.

lANSCHAF
3 ALARMERING^
TOESTELLEN VOOR

DE STICHTING
WELZIJN OUDEREN

De S t i c h t i n g Welzijn Ouderen heeft
om medewerking verzocht voorde aan-
schaf van 3 alarmeringstoestellen. Op
dit moment l .-''schikt de St icht ing over
124 toestellen, waaivan er 22 z i jn ge-

plaatst. 2 toestellen houdt de stichting
in reserve om deze bij storingen of in
geval van calamiteiten te kunnen inzet-
ten. Het voorhanden heliben van een
alarmeringstoestel bevordert het lan-
ger zelfstandig wonen van ouderen.
Het zelfstandig wonen stellen ouderen
en de overheid op hoge prijs.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad clan ook voor om een
bedrag van f 4300,— beschikbaar te
stellen voor het aanschaffen van 3 alar-
meringstoestellen.

NVOERING MINI-
CONTAINERSYSTEEM

Burgemeester en wethouders geven de
gemeenteraad een financieel overzicht
over de kosten van het overschakelen
van het inzamelen door middel van
huisvuilzakken naar twee minicontai-
ners. Met deze invoering is een bedrag
gemoeid van f 239.829,—. In dit be-
drag zit echter ook een deel aan kos-
tenstijging van glas-, klein chemisch-
afval- en landbouwplastic-inzameling.
Dit bedrag zal in de reinigingsrechten
worden doorberekend.
Enkele van de meest voorkomende vra-
gen die u mogelijk heeft over de invoe-
ringvan het twee-containersysteem:
Wat zal er veranderen bij de invoering
van het mini-containersysteem?
Iedereen krijgt 2 containers. Een groe-
ne en een grijze. In de groene moet u
al het groente, fruit- en tuinafval doen.
In de grijze al het andere afval. Elke
week wordt een van de twee containers
opgehaald, de ene week de groene, de
andere week de grijze container.

Waarom deze manier van gescheiden opha-
len van huisvuil1?
Omdat de afvalberg ons boven het
hoofd groeit. Groente-, fruit- en tuinaf-
val kan gecomposteerd worden waar-
door er minder afval gestort of ver-
brand hoeft te worden. Voor storten is
geen ruimte meer, verbranden geeft
een beho^Lnke dosis luchtverontreini-
ging. Dat^Pn dient er zoveel mogelijk
hergebruikt te worden. Groente-, fruit-
en tuinafval kan verwerkt worden tot
compost. Daarvoor zal dit afval naar de
VAM in Wijster worden gebracht.

Al het overige afval in de grijze container1?
Neen, het blijft noodzakelijk om klein
chemisch afval, glas, oud papier, oud
ijzer, oud meubilair en dergelijke ge-
scheiden aan te bieden. Hoe dit kan
kunt u lezen op de onlangs verstrekte
afvalwijzer.

Waar moeten de containers aan de weg
worden geplaatst ?
De afdeling gemeentewerken is op dit
moment al bezig met het aanleggen
van plaatsen waar u de containers kunt
neerzetten wanneer deze geleegd moe-
ten worden. Ongetwijfeld zult u deze
zo hier en daar al gezien hebben. In de
meeste gevallen kunnen de containers
geplaatst worden op de plek waar u ge-
wend bent de vuilniszakken te plaatsen.

:..~,v^ . . . .
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Kan iedereen de containers aan de weg
krijgen?
Indien u nu /akken aan de weg kunt
krijgen /al dit /.eker ook lukken met de
containers. De containers rijden ge-
makkelijk, ook als /.e vol zijn.

Hoe moet dat bij etagewoningeii ?
Als men beneden een schuurtje heeft
krijgt men wel een grijze container. De
groene container komt op loopafstand
in een beugel te staan, waarin men het
groente-, fruit- en tuinafval kwijt kan.
Bewoners van etagewoningen krijgen
van de gemeente allemaal een voorin-
zamelemmertje, dat men kan leegma-
ken in de groene verzamelcontainer.
Het overige afval kan men storten in de
betonnen verzamelcontainers die bij
de groene containers komen te staan.

Gaat de groene container niet stinken ?
In de groene container zitten een roos-
ter en ventilatieopeningen, waardoor
weinig kans op stank bestaat. Indien
mogelijk moet u de containers zoveel
mogelijk in de schaduw zetten, In ge-
meenten, waar dit systeem al langer
wordt toegepast, krijgt men zelfs in
warme zomers zeer weinig klachten
(ongeveer 3 per jaar).
Wanneer begint deze nieuwe manier
van inzamelen?
Heel precies is dit nog niet te zeggen.
Gestreefd wordt naar l oktober van dit
jaar.

INFORMATIEAVONDEN en
-KRANTEN

Over deze nieuwe manier van afvalin-
zamelen komen nog informatie-avon-
den. Wanneer en waar deze zullen zijn
wordt bekend gemaakt in deze rubriek.

Ook krijgt u over dit onderwerp aparte
informatiekranten, waarin precies staat
wat er verandert en wat u rnoet doen
om het huisvuil gescheiden aan te bie-
den.

& P^LEN
bmCH

ERVOLG OP
KLEIN

AFVAL HUIS- AAN-
HUIS OP 8 EN 9 JULI

AANSTAANDE
Het ophalen van klein cKWnisch afval
huis aan huis is een groot succes. Er
werd zoveel afval aangeboden dat de
chemokar dit onmogelijk binnen de
geplande tijd op kon halen. De wijk
Acldinkhof en een gedeelte van het
buitengebied zij nog niet aan de beurt
geweest.

IN ADDINKHOF VINDT DAAROM
OP MAANDAGMORGEN 8 JULI EEN
VERVOLG-INZAMELAKTIE
PLAATS. AANSLUITEND DAARAAN
VIN DT HET VERVOLG VAN DE IN -
ZAMELING IN HET BUITENGEBIED
PLAATS. AANGEZIEN HET BUITEN-
GEBIED NIET IN EEN DAG KAN
PLAATSVINDEN KRIJGT IEDEREEN
DIE ZICH HEEFT AANGEMELD
PERSOONLIJK BERICHT WANNEER
HET KLEIN CHEMISCH AFVAL
WORDT OPGEHAALD.

•

!• STREMMING BROEK-
WEG IN VERBAND

MET VERNIEUWING
BRUG

De brug in de Broekweg over de Baakse
Beek te Wichmond verkeert in een
slechte constructieve staat. Deze brug
wordt daarom binnenkort gesloopt en
vervangen door een nieuw te bouwen
betonbrug.
De uitvoering van het werk is gepland
in de maanden juni tot en met oktober
1991. Gedurende de periode dat de
brug niet beschikbaar is voor het ver-
keer, zal naast de huidige brug een t i j -
delijke brug voor voetgangers worden
gelegd die mede geschikt is voor het
aan de hand meevoeren van fietsen en
bromfietsen. Het overige verkeer ko-
mende uit de richting Wichmond zal
worden omgeleid via Baak.
De stremming zal naar verwachting in-
gaan op maandag 24 juni en duren tot
medio oktober 1991.

j* PARKEREN
CARAVANS IN DE

BEBOUWDE KOM
Geparkeerde caravans e.d. kunnen het
uiterlijk aanzien van de bebouwde
kommen verstoren. Indien dergelijke
objekten voor woningen van anderen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

l» GEMEENTERAAD VERGADERT
OP 25 JUNI 1991

Tijdens deze vergadering, die gehouden wordt in het gemeentehuis en om
19.30 uur begint, komen de volgende onderwerpen aan de orde.
— onderzoek naar parallelvoor/ieningen langs de Ruurloseweg in de ge-

meente Yorden;
- subsidie Streek V.V.V. Achterhoek voor 1991-1992;
— benoeming lid gemeentelijke monumentencommissie;

aanvu l l ing meerjarenprogramma Restauratie Rijksmonumenten 1996
en 1997;

- afsluiten van een gedeelte van de Kerkstraat;
— instellen invalidenparkeerplaats nabij de woning Hoetinkhof 40;
— verzoek om medewerking voor vervanging van een geijser en buisisola-

tie in 'de Klimop';
— verlenen krediet voor een bouwkundige aanpassing van de kleuterloka-

len in de openbare basisschool 'De Dorpsschool';
— verlenen krediet voor bouwkundige aanpassingen in verband met con-

structiefouten in de bijzondere basisschool 'de Vordering';
— aanschaf van 3 alarmeringstoestellen ten behoeve van de Stichting Wel-

zijn Ouderen;
— financiële consequenties invoering mini-containersysteem;
— besluit op grond van de Wet Geluidhinder in verband met de de voorge-

nomen bouw van twee woningen aan de Stationsweg, alsmede in ver-
band met de verbouw van de voormalige Rabobank in Kranenburg tot
woning.

geparkeerd worden, geeft dit ook over-
last, doordat het uitzicht naar buiten
dan ernstig wordt belemmerd.
Garavans, kampeerwagens of andere
voertuigen die voor de recreatie wor-
den gebruikt, mogen, op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening,
niet langer dan op drie achtereenvol-
gende dagen op wegen binnen de be-
bouwde kommen geparkeerd staan. De
bebouwde kommen zijn de kernen
Vorden, Kranenburgen Wichmond.

J" OP VAKANTIE? ZORG
DAT HET LIJKT DAT
U THUIS BENT!

De Rijkspolitie Vorden heeft een han-
dige folder voor u waarin tal van handi-
ge tips staan om te voorkomen dat er
tijdens uw vakantie wordt ingebroken.
Indien u doorgeeft wanneer u met va-
kantie bent probeert de politie uw wo-
ning in het normale surveillancepa-
troon op te nemen. Enkele tips waar u
in ieder geval aan moet denken:

— geen briefjes op de deur dat u met
vakantie bent;

— post uit de brievenbus;
— niet dag en nacht de gordijnen

dicht;
— laat- uw woning en tuin verzorgd

achter;
— laat de buren eventuele mierenho-

pen verwijderen.

De rijkspolitie groep Vorden is gaarne
bereid u hierover adviezen te geven.
GEEF INBREKERS GEEN KANS!

J!» COLLECTE PRINS
BERNHARDFONDS

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Prins Bernhard Fonds vergun-
ning verleend voor het houden van een
collecte tot en met 29 juni aanstaande.

NTEGRAAL GAS-
PLAN WARNSVELD-

ZUTPHEN- VORDEN
WIE HEEFT DE GASMETER NOG

NIET GEPIAA TSTENZICH
DAARVOOR WEL OPGEGEVEN?

Het integrale gasplan voormalig- en
huidig buitengebied van de gemeente
Warnsveld is per l januari 1991 gerea-
liseerd en afgerekend door de gemeen-
te Warnsveld met de Gamog.
Er dienen per begin mei nog een 43-tal
bewoners/eigenaren van percelen een
verzoek te richten aan de Gamog voor
de gasmeter plaatsing. Contractueel
hebben zij zich verplicht om binnen
achttien maanden na voltooiïngvan de
hoofdleidingaanleg de meter af te ne-
men.
De voltooiïngsdatum hoofdleiding is
geworden l januari 1991.
Wij verzoeken u nu om z.o spoedig mo-
gelijk aktie te ondernemen, zodat het
integrale gasprojekt dat is uitgevoerd
voor het totale buitengebied volgens
plan financieel kan worden afgerond.
De gemeente Warnsveld financiert na-
melijk per perceel waar de meter nog
niet is geplaatst, een bedrag voor van
f 2.500,—, als bijdrage in het hooflei-
dingnet. Zodra u uw nieter heeft ge-
plaatst wordt dit bedrag, per perceel,
door de Gamog als een subsidie aan de
gemeente uitgekeerd.
Teneinde nu dit voor het buitengebied

zo belangrijke projekt af te kunnen
ronden binnen de raming, rekenen wij
op uw medewerking. Behoort u dus
nog tot de 43 bewoners die de meter
nog dienen te plaatsen, dan rekenen
wij op uw spoedige medewerking!

'ERGUNNIN-
GEN

Op 11 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

Bijenhof s Fijnhout Bewerking B.V.,
Industrieweg 2 te Vorden, voor het
gedeeltelijk veranderen en vergro-
ten van een fabrieksruimte op het
perceel Industrieweg 2 te Vorden;

— de heer M.G. Koning, Wilhelmina-
laan 22 te Vorden, voor het bouwen
van een serre;

— mevrouw G. Gordinou de Gouwber-
ville-Ypma, het Vaarwerk 21 te Vor-
den, voor het bouwen van een serre
op het perceel het Vaarwerk 21 te
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING
VRIJSTELLING^

MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders van Vor-
den zijn voornemens om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto ar-
tikel 21 sub b van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening, medewerking te
verlenen aan het volgende bouwplan:

— het oprichten van een kap op een
garage/berging op het perceel ka-
dastraal bekend, gemeente Vorden,
sektie K, nr. 4331, plaatselijk be-
kend Brinkerhof 72 door G.B. Ha-
gelstein.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 5juli 1991
voor een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

KTIES DOOR
VERENIGINGEN

Ten aanzien van het houden van akties
door verenigingen om 'de kas te spek-
ken', hebben burgemeesteren wethou-
ders besloten een belangrijke beleids-
wijziging door te voeren. Tot op heden
waren verenigingen, die een aktie wilde
houden, aangewezen op de zogenaam-
de 'vrije perioden' in het collecten-
plan. Dit zijn die perioden waarin geen
landelijke instelling, zoals bijvoorbeeld
Het Rode Kruis of het Koningin Wil-
helminafonds, een collecte houdt. Bur-
gemeester en wethouders staan nu een
plaatselijke aktie per week naast de
eventuele landelijke aktie toe. Voor het
houden van een aktie blijft een vergun-
ning van burgemeester en wethouders
vereist.
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Joop Boerstoel
behaalt
einddiploma
HA-FA-direktie
Dinsdag 11 juni jl. is de Vordense diri-
gent Joop Boerstoel geslaagd voor het
einddiploma HA-FA-direktie.
Boerstoel, die twee jaar geleden al het
praktijkdiploma behaalde, wat hem de
bevoegdheid gaf om amateurorkesten
te leiden, werd toen in de gelegenheid
gesteld om verder te studeren voor het
einddiploma.
Dit betekent, dat hij nu ook beroepsor-
kesten mag dirigeren.

Ter afsluiting van deze studie mocht de
kandidaat een concert verzorgen met
de Marinierskapel der Koninklijke Ma-
rine te Rotterdam.
Met dit beroemde orkest werd in vier
dagen een concertprogramma ingestu-
deerd.
Op het programma stonden o.a. Sinfo-
nia 'II Fiume' van Jurriaan Andriessen
en Blue Lake van John Barnes Chance.
Joop Boerstoel is momenteel als diri-
gentverbonden aan drie harmonie-or-
kesten in de Achterhoek en Twente en
is docent klarinet aan de muziekscho-
len te Goor en Zutphen.

Chopper Show
Dit jaar wordt alweer voor de 5e maal
de Achterhoek Run van de Chopper
Club Nederland gehouden bij de fam.
Wagenvoort aan de Dennendijk te
Warnsveld.

Na de animo van vorig jaar buiten de
club is er besloten tot een Chopper
Show die gratis toegankelijk is voor ie-
dereen.
Na de rondrit zullen de motoren op-
gestald worden op een apart veld nabij
het feestterrein. Tot ziens op zaterdag
22juni.

Verregende Open
Dag
De therapeutische leef/werkgemeen-
schap en het biologisch bedrijf 'De
Vijfsprong' had het zaterdag tijdens de
Open Dag niet slechter kunnen tref-
fen. De gehele dag kwam het water ge-
staag uit de lucht vallen. Desondanks
toch nog zo'n 120 belangstellenden.
Het programma vond in zijn geheel
doorgang. Zo ook de rondleidingen
over het bedrijf, de weilanden etc. Ge-
tooid onder moeders paraplu lieten de
bezoekers zich niet uit het veld slaan.
Vanzelfsprekend werd gezien de weers-
omstandigheden de nadruk gelegd op
het 'binnen-gebeuren'. Zo zorgde een
orkest onder leiding van Bram van Es
voor de muzikale ondersteuning. De
bewoners verzorgden een toneelstukje.
Het publiek kon deze dag tevens een
videofilm aanschouwen over de biolo-
gisch-dynamische landbouw in Neder-
land.
Op de 'Vijfsprong' wordt werk en the-
rapie geboden aan twee doelgroepen:
vijf mensen met een verstandelijke
handicap die permanent op het bedrijf
wonen en een steeds wisselende groep
van zeven personen die tijdelijk met
een psycho-sociale problematiek te
kampen hebben.

Moonlight
Swimming AGENDA

Brede herwaardering door de
Tweede Kamer!
De Tweede Kamer is aan de wens van staatssecretaris van Finan-
ciën van Amelsvoort om de brede herwaardering op l juli 1991 in
te voeren tegemoet gekomen. Budgettaire redenen spelen hierbij
een belangrijke rol.
Als gevolg hiervan geldt de maximale
lijfrente-aftrek van f 17.469,- tot l juli.
Na l jul i is het basisbedrag dat als l i j f -
rente-aftrek in mindering kan worden
gebracht f5.000,- per belastingplichti-
ge (f 10.000,-voor gehuwden).
Bij lijfrentepolissen die zijn afgesloten
na l juli vervalt ook de mogelijkheid
om:
— de polis tussentijds af te kopen;
— de polis te gebruiken voor schen-

king aan kinderen;
— met de polisuitkering een tijdelijke

lijfrente aan te kopen naar eigen
keuze.

Ook het fiscaal aantréKkelijk sparen
voor onvoorziene omstandigheden
gaat veranderen. Om te sparen voor
voorzieningen in de toekomst kan het
zinvol zijn een spaarprodukt met een
verzekering te kiezen.
Zo'n produkt biedt interessante moge-
lijkheden als één van de volgende vra-
gen bevestigend beantwoord kan wor-
den.

— Vind ik de hoogte van de AOW on-
voldoende en wil ik daarom later
een aanvullende oudedagsvoorzie-
ning?

— Ben ik één of meermalen van baan
verwisseld en heb ik daardoor te
maken met pensioenbreuk? Wil ik
vervroegd uittreden?

— Krijg ik later te maken met hoge uit-
gaven of lagere inkomsten; (kinde-
ren gaan bijvoorbeeld studeren of
mijn oartner stopt met werken.)

Afhankelijk van de fiscale situatie kan
men kiezen voor een vorm die nu be-
lastingvoordeel oplevert, maar het is
ook mogelijk dat voordeel naar de toe-
komst te verschuiven.
Als aftrekpost, voor de belasting is een
spaarprodukt met een verzekering
voorzien van een lijfrenteclausule een
goede mogelijkheid.

De Rabo Lijfrente Koopsompolis is
daarvan een goed voorbeeld. Op een
voor l juli 1991 afgesloten polis, mag
men dit jaar maximaal f 17.459,- op
het onzuiver inkomen in mindering
brengen.
Komt het beter uit het belastingvoor-
deel later te genieten dan is de Rabo
Termijn Spaarpolis een mogelijkheid.
Deze verschaft bij uitkering een onbe-
last en vrij besteedbaar vermogen. Een
spaarpolis is al mogelijk bij een inleg
van f53,- per maand.

De grootte van het belastingvoordeel
hangt uiteraard af van de persoonlijke
situatie. Om te weten wat een goede
keuze is kan men even binnenlopen bij
de Rabobank.

N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram rundergehakt
150 gram verse dadels
50 gram rozijnen
2 preien
40 gram boter
300 gram macaroni,
spirali, vlinders,
volkoren schelpjes
of rijst
zout
versgemalen peper
mespuntje cayennepeper
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
50 gram geraspte Goudse kaas
ca. 8 deciliter bouillon (eventueel tablet of
poeder)

Bereiding:
Ontpit de dadels en snijd de vruchten in
kleine reepjes. Was daarna de rozijnen in een .
zeef en laat ze goed uitlekken. Maak de
preien schoon en snijd de witte en
lichtgroene gedeelten in smalle ringen.
Verhit de boter in een koekepan en bak hierin
de prei ca. 3 minuten. Voeg dan het gehakt
toe. Bak het rul door middel van een vork.

Gehakt-pasta
schotel

metdadels
en kaneel

v L o G M A N
Neem daarna de pan van het vuur.
Kook de pasta in welke vorm dan ook met

zout beetgaar in de
bouillon.Meng de pasta
of rijst en het gehakt-
preimengsel in een grote
diepe ovenschaal door
elkaar. Roer de dadels en
de rozijnen erdoor. Voeg
naar smaak zout, peper
en cayennepeper toe en
duw het kaneelstokje en
de kruidnagels in het

mengsel. Strooi de geraspte kaas over het
geheel. Dek de schaal af met aluminiumfolie.
Verwarm de oven voor op 175°C. Zet de
schaal vervolgens in het midden van de
oven. Laat de schotel in ca. 20 minuten
verder gaar en warm worden.

Tip: U kunt ook kruidnagelkaas nemen in
plaats van Goudse kaas en losse kruidnagels.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2965 kj (710 kcal)
Eiwit: 34 gram
Vet: 23 gram
Koolhydraten: 92 gram

Zo'n 150 personen waren vrijdagavond
aanwezig bij het Moonlight Swimming
in het Vordense zwembad 'In de Den-
nen'.
Voor deze gelegenheid had chef-bad-
meester Martin Westerik het bad sfeer-
vol verlicht met onder meer een onder-
waterverlichting. Het zwembad had
een temperatuur van 25 graden. Op
het terras een gezellig kampvuur en
barbecue.

De Doetinchemse formatie 'Black Vel-
vet Band' zorgde voor country en Ierse
folk-muziek. Gelukkig voor de organi-
satie bleef het deze avond droog. Wel
was het uiteraard jammer dat het aan-
tal toeschouwers beneden de verwach-
ting bleef. Een band als 'Black Velvet'
rechtvaardigt meer belangstelling.
Voor 26 juli staat er in het zwembad 'In
de Dennen' Midsummernight-zwem-
men op het programma. Hopelijk zijn
de buitentemperaturen dan hoger dan
het afgelopen weekend.

Muziekvereniging
'Concordia'
De opleiding van leerlingen bij mu-
ziekvereniging 'Concordia' geschiedt
sinds een aantal jaren onder leiding
van de muziekschool Zutphen.

De HAFA-opleiding welke hier gege-
ven wordt is geheel volgens de richtlij-
nen van het ministerie van WVC het-
geen inhoudt dat de examinering en
diploma's maatschappelijke waarde
hebben. Ook dit jaar hebben tien leer-
lingen van 'Concordia' met goed ge-
volg het muziekexamen afgelegd.

De geslaagden zijn: A-diploma: Lenie
Ordelman, klarinet; B-diploma: Ellis
Koerselman, Inge ten Duis en Bastiaan
Star, dwarsfluit; Karolien Heutink en
Phillip Gussow, trompet; Sandra Dijk-
man, klarinet; Frida Meyerman, hoorn
en Heidi^ttllems, altsaxofoon; C-di-
ploma: M^PrHeuvelink, bariton.

Het bestuur van 'Concordia' is danig in
haar nopjes met dit geweldige resul-
taat. Hierc^^r draagt ook de jeugd een
steentje '̂ B1 het muzikale peil van de
vereniging. Tevens is het bestuur van
mening dat men qua opleiding de goe-
de weg is ingeslagen door toedoen van
de muziekschool.
Aanmelden voor het komende cursus-
jaar is nog in beperkte mate mogelijk
in verband met de grote toeloop in de
laatste maanden.

Nuts Blokfluit en
Melodicaclub
Reeds jaren functioneert de alom be-
kende Nuts Blokfluit- en Melodica-
club, waardoor vele Vordenaren de eer-
ste beginselen van het spelen van een
muziekinstrument zich eigen gemaakt
hebben.
Ook thans kan deze club zich nog in
een grote belangstelling verheugen,
gezien het ledental van ruim 50 jonge-
ren.
Hoewel de naam anders doet vermoe-
den zijn de lessen verdeeld over twee
instrumentgroepen, te weten blokfluit
en keyboard.
Op zaterdagmorgen wordt er gerepe-
teerd in het dorpscentrum onder lei-
ding van Hans Weenk en Gea van Zui-
lekom. Het bestuur heeft onlangs een
wijziging ondergaan en bestaat thans
uit de heren Kramer, Nijenhuis en de
Vries, alsmede mevr. Kater.
De leerlingen, variërend van beginners
tot gevorderden, hebben het gehele
jaar diverse werken en technieken in-
gestudeerd welke ten gehore worden
gebracht op de jaarlijkse openbare les
welke wordt gehouden op zaterdag 22
juni in het Dorpscentrum.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom, terwijl de opgaaf van nieuwe le-
den voor het komende lesjaar weer mo-
gelijk is.

Rommelmarkt P.V.
Vorden
Zaterdag 22 juni organiseert de P.V.
Vorden een grote rommelmarkt, welke
op het Marktplein zal worden gehou-
den.
De postduivenvereniging heeft de af-
gelopen maanden een groot aan ta l
tweedehands spullen ingezameld.
Daarnaast zijn er verse oliebollen te
koop. Mochten er nog personen zijn
die goederen aan te bieden hebben
dan kan dit telefonisch doorgegeven
worden via 05752-2068 of 1871. Zono-
dig worden de spullen thuis opge-
haald.

JUNI:
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
21 Open Tafel SWOV
22 Openbare les Blokfluit- en

Melodicaclub, Dorpscentrum
22 de Snoekbaars,jeugdwedsti ijd
22 Rommelmarkt, PVVorden
23 de Snoekbaars, sen. wedstrijd
23 Klootschietmarathon Buurtver.

Delden, café 't Zwaantje
23 Wampex Jong Gelre Warnsveld
23 Fietstocht Kranenburgs Belang

vanaf Schoenaker
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, reisje
26 Recordjacht zwembad
26 Prestatie zwemming zwembad
27 Excursie Enter Jong Gelre

Warnsveld A.C.C.
28 LRen PC de Graafschap, barbecue

en klootschieten bij Winkel
28 Open Tafel SWOV

JULI:
11/ m 4 Zwemvierdaagse
2 de Snoekbaars, jeugdwedstrijd
2 Soosmiddag Kranenburg
2 Open Tafel SWOV
5 Open Tafel SWOV
5 Toneeluitvoering Buurtvereniging

Delden, Dorpscentrum
6-7 Braderie Wichmond,

Ludgermarkt
9 Open Tafel SWOV

12 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg

Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
21 Zomertocht VRTC, de Herberg en

Ras
21 Wadlopen Jong Gelre Warnsveld
23 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming'Inde

Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV A

AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
6 Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV A

11 Seniorenwedstrijd'De Sroekbaars'
11 Kranenburgs Belang Klootschieten
13 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
23 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV
28 Welfare Wehme Handwerken
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang

Reisje K.P.O.
Vierakker
Donderdag 6 juni hadden we weer ons
jaarlijks K.P.O.-reisje.
's Morgens om kwart over acht vertrok-
ken we vanaf 't Ludgerusgebouw naar
'Den Elter' waar de rest yan de dames
instapten en toen ging het richting
Wijk bij Duurstede.
Om 10 uur werden we verwacht op de
rondvaartboot waar een lekker kopje
koffie en een punt Limburgse vlaai
voor ons klaarstond. Tijdens de l'A
uur durende rondvaart werd ons veel
verteld over de verschillende plekken
waar.we langs heen kwamen, zoals o.a.
de natuurreservaten, waar veel ver-
schillende soorten vogels en eenden
ongestoord konden broeden.
Hierna hadden we een rondrit langs
prachtige kastelen o.l.v. een gids. Bij
vele oude boerderijen en huizen werd
even gestopt om het bouwwerk te bekij-
ken. Over smalle lanclweggetjes kwa-
men we om één uur bij restaurant 'De
Paardenstal' bij kasteel Amerongen
aan waar een heerlijke koffietafel voor
ons klaarstond. Na die tijd konden we
het prachtige kasteel Amerongen be-
zichtigen. Dat was werkelijk fantastisch.
Al wandelend gingen we daarna naai
het Historisch Museum dat gevestigd
was in een oude tabaksschuur, waar
een overzicht was van de geschiedenis
van de tabaksteelt van 1640 tot 1965 in
Zuid-Oost Utrecht.
Tegen vieren gingen we weer huis-
waarts. Onderweg werd nog even op de
Grebbeberg gestopt voor een con-
sumptie. In het begin van de avond
kwamen we allemaal weer voldaan in
Vierakker aan. Het was alleen erg jam-
mer, dat zo weinig dames mee zijn ge-
weest.

Geslaagd
In Den Haag slaagde onze plaatsgeno-
te Grietje Sijtsma voor het diploma
Schoonheidsspecialiste, uitgaande van
het Stivas.
Het is een tweejarige opleiding welke

ze in Arnhem met goed gevolg heeft
beëindigd. Het ligt in haai bedoeling
om medio oktober op de Kranenburg
een salon te openen. Ongetwijfeld ho-
ren we terzijnertijd hier meer van .

Fototentoonstelling
Als aanloop op de Natuur- en milieu-
markt op zaterdag 29 jun i a.s. te Vor-
den, organiseert de Werkgroep Wereld-
winkel Vorden van 4-29 juni in de
plaatselijke bibliotheek een fo to ten-
toonstellingonder de titel:

Milieu een wereldzaak

De foto-expositie laat zien hoe onze

manier van konsumeren het milieu in
de Derde Wereld beïnvloedt. Vaak zo-i-
der het te weten zijn we — direkt of
indirekt — medeverantwoordelijk voor
veel grote milieuproblemen in de Der-
de Wereld. De tentoonstelling maakt
du ide l i jk dat wij kunnen kiezen lussen
twee mogelijkheden: Wij z i jn ofwel ecu
van de oorzaken van het probleem, of-
wel we worden een deel van de oplos-
sing. De keus is aan ons.

De ten toons te l l ing is geschikt voor ie-
dereen vanaf l O jaar.
De tentoonste l l ing is te bezichtigen t i j -
dens de openingstijden van de Open-
ban- Bibliotheek, Dorpsstraat 3 te Vor-
den.

Slagzin in voorjaarsfolder van
Modehuis Lammers levert
fantasierijke inzendingen op
Een aantal weken geleden presenteerde Modehuis Lammers vol
trots de fleurige voorjaarsfolder: 'Haar voorjaarsgevoel'.
Deze folder gaf een kleurrijk beeld van de inspirerende dames-
mode, zoals die dit voorjaar bij Lammers te bewonderen is. Wel-
licht heeft men reeds kennis gemaakt met het vrolijke voorjaars-
gevoel dat de mode deze lente te bieden heeft.
in eerdergenoemde folder vond men
echter niet alleen de nieuwste dames-
modetrends; hij nodigde ook uit de
dichter(es) daarboven te laten komen.
Als men de op de achterzijde vermelde
slagzin op originele wijze wist af te ma-
ken, kon men kans maken op een kap-
persbon terwaarde van ƒ'50,-.
Voor velen reden genoeg om spontaan
te reageren en er kwam dan ook enor-
me hoeveelheid grappige, unieke en
fantasierijke inzendingen binnen.
Een landelijke en deskundige jury nam
de zware taak op zich uit deze inzen-
dingen de allerbesten te kiezen.
Uiteindelijk zijn de volgende inzenders
als winnaar uit de bus gekomen:
Fil. Vorden: Mevr. Lindenschot, Ruur-

lo; Mevr. Hutten, Zutphen; Mevr. An-
nink-Vonkerman, Barchem; Mevr. v.d.
Eyk-Schippers, Ruurlo; Mevr. Kettela-
rij, Vorden.
/•>"/. Doctinchem: Mevr. Elburg, Djnxper-
lo; Mevr. Agelink, Doetiiu hem; Mevr.
Gosselink, Gendringen; Mevr. Verhey,
Doetinchem; Mevr. Koek, Doetin-
< hem.
/*'/'/. Winterswijk: Mevr. H arden bol, Win-
terswijk; Mevr. Aaldei ink-te Pas, Aal-
ten; Mevr. Dikkes, Winterswijk; Mevr.
Meinen, Winterswijk; Mevr. (.rooien,
Winterswijk.

Zij hebben allen persoonlijk bericht
ontvangen.

OranjefeestMedlertol 5-6 juli

Voor de 66e keer wordt het Oranjefeest Medlertol gehouden. De
kommissieleden slagen er altijd goed in om van de Medohal een
prachtige feesthal te maken. Voor jong en oud hebben ze een
goed programma in elkaar gezet, dus...men komt dit jaar toch
ook op het Medlerfeest.

zins laten varen. Naast pure folk zijn er
in de muziek van Spöl ook invloeden te
horen van Country en Western, Zuida-
merikaans, jazz- en popmuziek.
Behalve de traditionele folkinstrumen-
ten zoals bijvoorbeeld trekzak, gitaar,
mandoline, hanjo, viool, mondharmo-
nica en diverse f l u i t e n , wordt ook ge-
bruik gemaakt van electrische gi taar ,
saxofoon en electrische piano.
De veelheid van sti j len, het uitgebreide
instrumentarium en de iheaterachtige
manier waarop hel programma van
Spöl gebracht wordt, maken een optre-
den tot een plezierig en aantrekkelijk
geheel.

Vrijdag 5 juli: De groep 'Spöl' uit Zel-
hem komt optreden, die zéér bekend
zijn met hun show- en luisterspel; jong
en oud kan daarvan genieten.
Spöl werd opgericht in het voorjaar
van 1985 door Geert Wichers, Ab Wis-
selink, Hans Westerveld, Joop Klein
Goldewijk en Henk Hilferink. Alle vijf
zochten ze naar een gelegenheid om
met anderen volksmuziek te maken op
in hoofd/aak akoestische snaarinstru-
menten.
In het begin werd muziek gekozen uit
het repertoire van de Ierse groep The
Dubliners en werden er ook bestaande
Saksische volksliedjes gezongen. Om-
dat ook de behoefte ontstond om eigen
tekst en muziek te spelen, werden al na
enkele maanden de eerste eigen liedjes
gemaakt om het repertoire aan te vul-
len. Daarbij werd bewust gekozen voor

-het eigen Achterhoekse dialect, omdat
dit voorde groep de beste manier bleek
te zijn waarop emoties konden worden
vormgegeven.
Nu, na enkele jaren brengt de groep
uitsluitend eigen werk op de planken,
waarbij een keuze gemaakt kan worden
uit een repertoire van zeker 40 liedjes
en muziekstukken.
De inhoud daarvan is zowel humoris-
tisch als ook bezinnend en maatschap-
pijkritisch. Twaalf nummers staan op
de Compact Disc/Muziekcassette
'Spölkwattier' die in 1989 werd opge-
nomen bij de Silvox Studio te Silvolde.
In de loop van de tijd onderging ook de
muziek de nodige wijzigingen; de pure
volksmuziekstijl heeft de groep enigs-

De schooljeugd van 'De Kraanvogel'
uit de Kranenburg kan overdag genie-
ten van liet schoolfeest, dat ook om en
in de feesthal wordt gehouden, en kan
draaien in de draaimolen.

Zaterdag 6 juli: 's middags wordt de
traditionele volksspelen gehouden met
o.a. vogelschietcn, ringsteken op een
dogcar, boogschieten, schijfsc bieten,
baleroenz. enz.
De officiële opening wordt verricht
door burgemeester Kamerling. Mu-
ziekvereniging Concordia zal 's mid-
dags haar noten weer laten horen,
's Avonds kan men gezellig dansen in
de grote fees tha l o.l.v. dansorkest 'The
Midways'.

Een week voor het Oranjefeest, zater-
dag 29 juni is er de oriënteringswande-
ling bij Café Kykelkamp.



RKTL
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Jafta Late

voor hand en pers!

Blanke Grapefruits

Nieuwe aardappelen

KOLDENHOF's Versmarkt
VERSCHILLENDE SOORTEN

TUINPLANTEN 24 STUKS 13,75

2 BOS
BLOEMEN

8,95

4
GERANIUMS

9,95

DE VALEWEIDE bloemen

BIJ VISHANDEL

V.D. GROEP UIT SPAKENBURG

HOLLANDSE NIEUWE BAKBOKKING
PER STUK

5 VOOR

2,25
10-

PER STUK

5 VOOR

1,25
5-

GEBAKKEN KIBBELINGONZE SPECIALITEIT:

200 GRAM 3- 500 GRAM

WIJ STAAN IEDERE DINSDAG VAN 9.30 TOT 18.00 UUR IN DE
DORPSSTRAAT BIJ DE KERK.

VISHANDEL

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81 452, SPAKENBURG

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DGUNK-HeNDRIKSÉN DOÉTVea
VAN DG PRIJS AF MAAR NIETS

VAN Z'N PRINCIPES.

duur, veiligheid, maaf ook van
uitstekende service en garan-
tiebepalingcn. Dus als u zeker
wilt zijn van uw aanschaf, koop
dan één van onze onderstaande
occasions. VOüVO

Een betrouwbare occasion
koopt u bij Automobielbedrijl
Deunk-Hendriksen. Vanzelf-
sprekend hanteren wij de Volvo
norm . . . en daardoor bent u
verzekerd van: lange levens-

VOLVO-OCCASIONS
340 DL 1.7 3-drs, 9-1987 15.750,-
340DL 1.43-drs, 1-1989 17.000,-
340 DL 1.43-drs., 1-1989, automaat 19.900,
340 DL 1.4 5-drs., 2-1989. More uitvoering 19.900,-
360INJ 2.0 5-drs., 1-1988, LPG, trekhaak, electr. spiegels 21.000,-
360 2.0 5-drs, 5-1988 LPG, trekhaak 15.000,-
440 GL 1.7 5-drs., 1-1989, Trekhaak, getint glas 29.750,-
440 GLT 1.7 5 drs., 11-1989, Trekhaak, verw. voorstoelen 32.500,-
460 GLE 1.7 4-drs., 2-1990, LPG, radio/cr-4 speakers, metallic . . . . 35.700,-
240GL2.34-drs, l-1988, Trekhaak .' 29.750,-
240 DL 2.3 4-drs., 4-1990, LPG, radio/cr : 38.900,-
240 GL 2.3 4-drs., 1-1990, Automaat, trekhaak, radio-cr 45.000,-
740 GL 2.3 4-drs., 10-1984, LPG, trekhaak, sunroof 16.500,-
740 GL 2.3 4-drs., 4-1988, Airconditioning 36.000,-
740 GL 2.3 4-drs., 1-1989, LPG, licht metalen wielen 37.500,-
740 Estate 2.3 5-drs., 1-1990, Trekhaak, LPG, radio-cr.,

Antraciet mett 49.500,-

OVERIGE MERKEN:
BMW 316 1.8 4-drs., 4-1985, Trekhaak, licht metalen wielen 17.500,-
Opel Omega 2.0 5-drs., 1-1989, Stationcar, trekhaak, 32.500 km,

wit 30.000,-

BETROUWBAAR. DAT KUNT U VAN VOLVO VGUG AANNGM6N.

AUTOMOBIULBtDRIJFDEUNK-HtNDRIKSrN,
GROENLOSEWEG ! JA, RUURLO. TEL: 05735-2743.

BIJ OTTEN IS HET ECHT LENTE
,,Mooie bloemen,

mooie meubels!"
Lekker genieten , heerlijk in de zon.
Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!

Meubels voor uw kamer.
In de verkoophal van OTTEN staan bank-
stellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

kopen, als die van uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er

en goed.

Brood,
'n gezonde voeding

Wij hebben een grote sortering, van grof tot
fijn volkoren, waaronder vele nieuwe

soorten.

Elke dag vers van de Warme Bakker;
dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt at 5O Jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

Voor reparaties
van
alle
merken

N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.

De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt. De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk.

Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfs-
adviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders
Hendrix'

" 20% beste Hendnx
SoWo melkgel inu

Bel vrijblijvend:

H. Vlogman,
Vorden
tel, 05752-2959

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Knap geknipt ?

J l M/H E E R S l N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL 05752-1215

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Een abonnement op de Openbare Leeszaal kost zo weinig. Maar f 30,-
voor een heel jaar leesplezier. Met keus uit bijna 20.000 boeken.
Jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis lid. Ze kunnen kiezen uit ruim
8.500 titels. U bent van harte welkom bij de bibliotheek
(nu ook open op zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur).
Deze advertentie is aangeboden door de BONDSSPRAARBANK - Vorden



* WANDMEUBELEN, BANKSTELLEN,
EETHOEKEN, FAUTEUILS

* SLAAPKAMERS, SENIOREN BEDDEN
* COUPONNEN TAPIJT

* MATRASSEN, DEKBEDDEN,
OVERTREKKEN, etc.

* GORDIJNENEN VITRAGES

* SIERKUSSENS EN TAFELKLEDEN.

ZIE OOK ONZE FOLDER, WELKE DEZE WEEK HUIS-AAN-HUIS BEZORGD IS!

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGENf/ TEL. 05454-74190

j.w. HAG£MANSTRAAT 3

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

Tijdelijk
VOORDEEL
van Schiesser

Schiesser®
Ondergoed voor mannen
die kwaliteit en pasvorm
willen voor een betaalbare
prijs. 100% katoen in
3 kleuren. Slip of -j f^ 95
singlet 2 Stuks

Nieuwstad 14
7251 AH Vorden

05752-1965

Gevraagd
goed gemotiveerde

AARDBEIEN-
PLUKKERS

Tuinderij BANNINK
Hulshofweg 4,

Ruurlo
Tel. 05736-1311

ZATERDAG 22 JUNI A.S.

OPENBARE LES
VAN DE

NUTS BLOKFLUIT EN
MELODICA CLUB

IN HET
DORPSCENTRUM

AANVANG 19.30 UUR.

IEDEREEN IS VAN
HARTE WELKOM.

Het Bestuur.

Hebt u iets te vieren,
maak dan eens een rit

met onze

HUIFWAGENS
en/of

ANTIEKE
KOETSEN

Bel 05735-1687

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

BOftGOQJEfl
Ook uw adres voor grootverpakkingen voor o.a.

PAARDEBROKKEN
SCHAPENKORRELS
GEITENBROKKEN
KONIJNENKORRELS
GEMENGD KONIJNENVOER
GEMENGD GRAAN
OCHTENDVOER
LEGKORRELS
HONDEBROKKEN, versch. soorten
KATTEVOER
VOGELZADEN

Grootverpakkingen worden gratis bij u
thuisbezorgd.

DIERENSPECIAALZAAK

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden
Tel. 05752-3700

Depot: Joke Jansen
Landlustweg 9 - Steenderen
Tel. 05755-1658

SAtON >MARIANN!><
I.v.m. vakantie gesloten van 17 juni t/m 15 juli

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

„DE IESSELSCHOTSERS"

UNIEK INTERNATIONAAL
FOLKLORISTISCH

FESTIVAL
in

feesttent jeugdsoos
Flophouse Toldijk

Een bonte mengelingvan muziek, dans en
folklore uit alle EEG-landen.

HOOGTEPUNTEN:

DONDERDAG 20 JUNI: DISTRICTSFESTIVAL
(gratis)

VRIJDAG 21 JUNI: 20.00 u.
OPENING INTERNATIONAAL FESTIVAL

ZATERDAG 22 JUM:
14 00 u OPTOCHT, OUDE AMBACHTEN, MATINEE

20.00 u. INTERNATIONAAL FESTIVAL

ZONDAG 23 JUNI: KOFFIECqfcCERT (gratis)

of combinatieprijs

TOT
ZIENS BIJ :

Amen fan Sta f h
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 24 juni 1991, gedurende 3 weken, ter ge-
meente-secretarie ter inzage ligt het voorontwerpplan
voor de herinrichting van het centrum, inclusief de
aanleg van een bevoorradingsweg achter de winkels
aan de zuidzijde van de Dorpsstraat.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventueel bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 20 juni 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Saks

Blau Saks porselein heeft t i jde l i jke
aanbiedingen die er niet om liegen.
Dus als u zoekt naar een aktueel
servies, of uw bestaande servies wilt

aanvullen, kunt u nu profiteren. En er is volop keus, want
bij de Blau Saks dealer staat het komplete assortiment.

Blau Saks, een traditie op tafel.
UW OFFICIËLE BLAU SAKS DEALER:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

O
Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

café"- restaurant

•
zondag 23 juni van 17.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,- PP

onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50

- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "d© Trekzakman"!

•Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614



Hanzehof viert drie dagen
lang honderdjarig bestaan
buitensoos
Galaconcert HGO, Presentatie boek over Buitensoos, optredens
Zutphense verenigingen, popconcert The Scène en sportieve eve-
nementen.
Van 28 tot en met 30 juni wordt rond-
om de Han/.ehof het honderdjarig be-
staan van de Buitensociëteit gevierd.
Op het programma staan ondermeer
op vrijdag een galaconcert van Het
Gelders Orkest met als solist de pianist
Daniël Wayenberg en de presentatie
van een boek over de buitensoos.
Op de zaterdag zijn er optredens van
allerlei Zutphense zang-, muziek- en
dansverenigingen en een popconcert
van de popgroep The Scène terwijl het
gebouw op de zondag centraal punt is
in allerlei sportieve evenementen.
Hiermee is een programma opgezet
dat direct verband houdt met de ge-
schiedenis van de Buitensociëteit. Het
Gelders Orkest is vaste bespeler van de

zaal en ook de voorganger van HGO,
de Arnhemse Orkest Vereniging, was
voor de oorlog regelmatig in de Bui-
tensoos te horen.
De verenigingen die op zaterdag optre-
den, zoals de IJsselzangers en Volks-
dansvereniging de Foekepot beschou-
wen de Buitensoos in zekere zin als
hun thuiszaal. De Buitensoosloop en
de St. Janstocht op zondag verwijzen
naar de vroege geschiedenis van de
Buitensoos toen een zondagmiddag
naar de rand van de stad, stond voor
allerlei buiten-activiteiten.
Voor nadere informatie over het pro-
gramma en de Buitensociëteit kan men
contact opnemen met de Hanzehof
(05750-12013, M. HeijsofY. Potma).

Tentoonstelling
De R.K. School voor Techniek en Am-
bacht te Borculo houdt haar jaarlijkse
tentoonstelling. Men .kan dan de door
de leerlingen gemaakte werkstukken,
waaronder examenwerk, komen bekij-
ken.
Daarnaast presenteert men tevens wat
algemene informatie over de oplei-
ding.
De data voor dit jaar zijn vrijdag 21
juni 's avonds en zondag 23 juni 's mid-
dags.

SPORT- nieuws
Open
jeugdtoernooi
Op 10 juni jl. is op hetVTP-tennispark
het jaarlijks terugkerende jeugdtoer-
nooi van start gegaan.
Er waren maar liefst 150 inschrijvingen
hetgeen teveel was. Na enige schifting
bleven 123 partijen over die binnen
een week afgewerkt moesten worden.
Ondanks de slechte weersomstandig-
heden konden de wedstrijden redelijk
afgewerkt worden. Door het slechte
weer op zaterdag 15 juni kon geen en-
kele wedstrijd worden gespeeld, terwijl
er nog maar liefst een 40-tal wedstrij-
den moesten worden afgewerkt.
Tot twee uur in de namiddag werd te-

vergeefs gewacht op droger weer. Toen
werd besloten de wedstrijden op zon-
dag af te werken en vanwege de tijd
moest worden overgegaan tot het spe-
len van zgn. pro-sets d.w.z. wie het eerst
acht punten behaalde is de winnaar.
Kr kan toch teruggeblikt worden op
een geslaagd toernooi. Dank/ij de fi-
nanciële bijdrage van de Rabobank, al-
hier en sportzaak Harbach te Zutphen
was financieel ook haalbaar.
Het geheel stond onder leiding van de
Jeugdcommissie van het Vordens Ten-
nispark die dit jaar menig telefoontje
moest plegen en zweetdruppel moest
plengen om alles in goede banen te
houden.

P.V.Vorden
Op 15 juni werd door de leden van de
P.V. Vorden met 227 duiven deelgeno-
men aan de midfond competitie-vlucht
vanuit Roye. De duiven moesten een
afstand van 365 km overbruggen om
terug te keren op hun hok.
De lossing in Roye vond plaats om
07.30 uur met een Zuidwestenwind.
Om 11.41 uur bereikte een duif van J.
Eulink als eerste zijn hok met een ge-
middelde snelheid van 87 kilometer
per uur. Binnen 63 minuten arriveerde
20% van de 227 duiven zodat om 12.44
uur de uitslag bepaald was.
De uitslagen waren als volgt:
J. Eulink l, 4 en 10; M. Olieslager 2 en
3; Comb. Bruggeman 5; A. Lutteken 6
en 7; H. Stokkink 8; R. Wiekart 9.

Het is nauwelijks
voorstelbaar,

dat in Nederland maar
zo weinig berinnen aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vern ietigingskampen
werden vermoord.

Voor deze 102.000 omgekome-
nen wil een aantal overleven-
den op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
Evenzovele naamloze stenen
zullen een blijvende herinne-
ring vormen aan elk der
slachtoffers.

l! kunt één of meer stenen a / 2S,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.

l! ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan.

Bank: NMB Bank Nijmegen nr. M.l- i . 'M^OH. Giro: \MB Bank Nijmegen
nr. 82. M. 19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000. Postbus 131. AC Cui jk .

••§<•
Ja, ik doe mee,

ik plaats stenen a ƒ 25,00

Naam

Adres

Postcode

Ik betaal per

Woonplaats

Bank/Giro/Cheque' totaal / ' .

Datum: Handtekening:

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
/onder post/egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork
Antwoordnummer 102. >»()() VR Cuijk.

Rabo-Dash straten-
volleybaltoernooi
Wethouder mevrouw Aartsen was za-
terdag persoonlijk in de sporthal 'tjeb-
bink aanwezig om de prijzen uit te rei-
ken van het stratenvolleybaltoernooi
dat traditiegetrouw was georganiseerd
door de plaatselijke volleybalclub
'Dash' in samenwerking met de Rabo-
bank. In totaal werden er op de drie
maandagavonden, twee dinsdagavon-
den en de finaledag (zaterdag) niet
minder dan 208 wedstrijden gespeeld.
Het aantal teams bedroeg 64, die over
16 poules waren verdeeld.
In poule A werd het team van 'De
Hoogvliegers' kampioen, terwijl in
poule B het team met de prachtige
naam 'Harten Zes' de eer voor zich
opeiste.
De uitslagen waren als volgt:
Poule A: 1. Hoogvliegers; 2. Herberg I;
3. Boetiek 32.
Poule B: 1. Harten Zes; 2. Wessanen; 3.
De Plakkers.

De Graafschaprijders
De VAMC De Graafschaprijders orga-
niseerde zaterdag op het Delden-cir-
cuit de tweede clubwedstrijd van het
seizoen.
Marcel Bulten, Vorden, werd met 40
punten winnaar; 2. Rudy Peters, Vor-
den, 32 punten; 3. Jan Klein Brinke,
Vorden, 28 punten.

Mano Lubbers en
Rudy Peters
winnaars Ronde van
Steenderen
Een prachtige ambiance en een door-
gebroken zon zorgde afgelopen zon-
dag voor een prachtige wielermiddag
in Steenderen.
De organiserende vereniging R.T.V.
Vierakker-Wichmond was zeer ver-
heugd met twee winnaars van eigen
vereniging. Bij de A-amateurs zorgde
Jan Weevers (ATB-specialist Giant
O'Neill) voor een schifting. Vijf man
sprongen naar Jan Weevers met o.a.
ook de R.T.V.-ers Mano Lubbers, uit-
komend voor het team Giant en Wim
Bosman.

Deze gTj>ep bleef definitief weg. Tien
ronde«^p>or het eind demareerde
Mano robbers. Wim Bosman sprong
er achteraan. Jan Weevers stopte op
een fantastische manier af. Jan Wee-
vers de^idit natuurlijk al had hij het
ze'f £^B> afgemaakt in zijn oude
woonpUits. Mano Lubbers en Wim
Bosman moesten de wedstrijd beslis-
sen in een sprint. Beide coureurs kon-
den de overwinning goed gebruiken.

Met een halve fietslengte wist Mano
Lubbers te winnen. Wim Bosman werd
dus tweede en Jan Weevers werd met
een prachtige sprint tierde.
Bij de B-amateurs stonden 6 man van
de R.T.V. aan de start. Na vijf ronden
ontstond er al een kopgroep van negen
man.

In deze kopgroep zat Rudy Peters. Zijn
clubgenoten deden ondertussen het
afstopwerk. De kopgroep liep op deze
manier uit op het peloton. Tom Schut
(inwoner van Steenderen) en John
Schoenaker (oud-inwoner) probeer-
den aan het eind van de wedstrijd ook
om weg te komen. Zij werden enkele
ronden later weer teruggepakt. Rudy
Peters won deze wedstrijd met een
machtsprint. Een zeer verdiende over-
winning.

Verdere uitslagen
Nieuwelingen: Edwin Maalderink 17e
Elp (gem. Westerbork).
Amateurs A: Peter Makkink 8e Hengelo
(Gld.).
Amateurs B: Rudy Peters 3e Olst, 4e
Voorst, 13e Zetten; Bertie Lichtenberg
19e Voorst; Tom Schut 20e Voorst, 15e
Steenderen.
Amateurs C: Richard Linnenbank 7e
Steenderen.

Wed. (17), 2 kind.,

dakloos w. sloop,

zkt. m. spoed op-

vang, liefst bos-

rijke omgeving.

Over de hele wereld wor-

den miljoenen dieren met de

dood bedreigd. Oorzaak: de

lichtzinnige manier waarop

we met onze natuur omgaan.

We mogen de dieren en

onze kinderen niet het slacht-

offer laten worden van onze

"welvaartshonger". Doet u

dus mee met die 340.000

andere Nederlanders?

Doet u mee om onze

aarde weer leefbaar te maken?

Leefbaar voor *ATts(̂

onze dieren. /r^J \

Leefbaar voor ^^Wc

onze kinderen. VVVVF

GEEF OM DE TOEKOMST.

GIRO 30 ZEIST

SPECIALE AANBIEDING

Japonnen i NU 198,
Jt98r- NU 1 1 9,'

Rokken

Pullovers

Mantels

Jack's

JL4ÖÏ-NU

vanaf

vanaf

79-

98,-

98,-

98,-

Da's alvast mooi meegenomen!

Klootschiettoernooi
Het Praothoes te Linde organiseerde
een klootschiettoernooi waaraan door
22 teams werd deelgenomen. Start en
finish waren bij het Pro^A>es. De uit-
slagen waren als volgt:
Heren: 1. Delden II; 2. fam. Stokkink I;
3. Delden I.
Dames: 1. Linde I; 2. Hackfort I; 3. Del-
den I. A
Gemengd: 1. team Bosw^ Linde; 2.
Hackfort II; 3. Waenink, Delden.

Avondvierdaagse
van start
Maandagavond ging onder prachtige
weersomstandigheden de door de
gymvereniging 'Sparta' georganiseer-
de Avondvierdaagse van start. Dit jaar
beduidend meer deelnemers dan vorig
jaar. Toen waren er 596, thans gingen
658 wandelaars van start.
Opvallend het grote aantal jeugdige
wandelaars. Voor het eerst was dit jaar
de Willibnmlusschool uit Vierakker
van de partij. Het bejaardencentrum
'De Wehme' was bijzonder goed verte-
genwoordigd. En 30 rolstoeldeelne-
mers met hun begeleiders die elke
avond 5 kilometer af zullen leggen.

Maandagavond werd er in de omge-
ving van het Galgengoor gewandc-ld.
Dinsdagavond werd het buurtschap
Warken in de route opgenomen;
woensdagavond omgeving Linde, ter-
wijl op de slotavond in het buurtschap
Delden wordt gewandeld, waarna vanaf
de bijzondere school 'het Hoge' de in-
tocht wordt gehouden.
Hieraan zullen de beide plaatselijke
muziekkorpsen 'Concordia' en 'Sur-
sum Corda' medewerking verlenen,
terwijl de muziekvereniging Jubal uit
Wichmond op het schoolplein van de
school 'het Hoge' de muziek zal verzor-
gen.

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - 05735-1438 - Ruurlo

Nefit-Turbo. Stokerwi«&
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
, De zuinigste HR cv-ketel en tevens
! de schoonste. Zo kunt u eindelijk
l een milieu- maatregel nemen die u

l-j geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Vier dagen folklore

Het grote folkloristische dansfestival dat van 20 tot en met 23 juni
in Toldijk wordt gehouden, heeft in totaal zeventien deelnemen-
de verenigingen. Twaalf doen er mee aan het eigenlijke festival
Europa 1992, vijf komen in actie tijdens het districtsfestival dat
de buitenlandse gasten wordt aangeboden als een Hollandse
avond.
Het disti u tsfestival begint op dondri
dag 20 juni en is gratis toegankelijk.
Daar komen de Meulenvelders uit
Doesburg, de Vier Winden uit Vragen-
der, de Korenaer (Almelo), 't Aol Volk
(Kunnen) en de Cannenburgber Dan-
ser uit Vaassen in actie.
Bijzondere optredens /.ij11 te vernach-
ten van gastvereniging lesselsc hoisrrs
en van de Spaanse groep Virgen del
Rosario. Tussendoor treedt bet /.ang-
duo Ben Schreurs en Anneke Hiddink
enige malen op.
Het hoof'dlestival heeft deelnemende
verenigingen uit Denemarken, Frank-
rijk, Schotland, België, Griekenland
(drie groepen), Portugal, Dui ts land,
Ierland, Italië, Luxemburg en Spanje.
Uiteraard doen de lesselst hotsers /elf
ook mee.

Alle groepen komen /owel op vrijdaga-
vond als op /aterdagmiddag in actie.
Ze brengen twee verschillende pro-
gramma's, vaak ook in verschillende
kostuums.
De buitenlandse gasten brengen tij-
dens het f e s t i va l een bezoek aan het
openluchtmuseum en worden
zaterdagochtend officieel ontvangen
op het gemeentehuis.
Vrijdagmiddag treden ze op in Doetin-
chem, /utphen, Hengelo ((i.), Vorden
en Steenderen, als groet aan de bevol-
king daar en uiteraard ook om wat aan-
dacht voor het festival te vragen.
Op zaterdagavond is er een internatio-
naal verbroederingsbal.
Zondag volgt na een plechtige ere-
dienst en een koffieconcert de afslui-
t ingvan het festival.


